
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Διπλωματική εργασία 

 

Θέμα: «Ποιότητα ζωής ενηλίκων με νοητική αναπηρία:  

μια διερευνητική μελέτη» 

“Quality of life of Adults with intellectual disability: a research 

study” 

 

 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Αναστασία Χιδερίδου - Μανδαρή 

 

 

 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λευκοθέα Καρτασίδου 

Λοιπά μέλη τριμελούς επιτροπής:  

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής 

Παναγιώτα Σταυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2014 



2 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

     Με την ολοκλήρωση της Διπλωματικής μου εργασίας αισθάνομαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω θερμά την κ Λευκοθέα Καρτασίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία με την 

επιστημονική καθοδήγηση και την ηθική υποστήριξη που μου παρείχε, με βοήθησε 

σημαντικά καθ΄όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου. 

     Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στην Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Συλβάνα Καρασαββίδου, καθώς και στη Διευθύντρια 

του Παραρτήματος του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες 

Σερρών, κ. Ελισάβετ Μωυσιάδου, η συνδρομή και η υποστήριξη των οποίων συνέβαλαν 

αποφασιστικά στο τελικό αποτέλεσμα. 

     Θέλω ακόμη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συμμετέχοντες της έρευνας, στους 

γονείς και στο προσωπικό του Κ.Α.Α.Α.μεΑ Σερρών για την πρόθυμη συμμετοχή τους σε 

όλα τα στάδια της ερευνητικής μου εργασίας. 

     Τέλος επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, 

Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και την κ. Παναγιώτα Σταυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την πρόθυμη συμμετοχή τους 

στην αξιολόγηση της Διπλωματικής μου εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................. 5 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .......................................................................................................................... 9 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ......................................................................................................... 9 

1.1. Ενήλικοι με νοητική αναπηρία: Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις .................................... 9 

1.2. Διαστάσεις της ενήλικης ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία ............................................ 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ........................................................................................................................ 20 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ............................................................................................................... 20 

2.1. Ποιότητα Ζωής: Εννοιολογικό πλαίσιο ..................................................................................... 20 

2.2. Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής .................................................................................................... 24 

2.2.1. Σκοπός μέτρησης της ποιότητας ζωής ................................................................................ 24 

2.2.2. Η πολυδιάστατη μέτρηση της Ποιότητας Ζωής .................................................................. 25 

2.2.3. Διαδικασία Αξιολόγησης .................................................................................................... 30 

2.3. Εφαρμογές της Ποιότητας Ζωής στους ενηλίκους με νοητική αναπηρία.................................. 32 

2.4. Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα ....................................................................... 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ........................................................................................................................ 40 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ .................................................................................................................. 40 

3.1. Συμμετέχοντες............................................................................................................................ 40 

3.2. Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου ............................................................................................ 41 

3.3. Προσαρμογή του ερωτηματολογίου στα ελληνικά δεδομένα .................................................... 44 

3.4. Διαδικασία Χορήγησης .............................................................................................................. 46 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ........................................................................................................................ 50 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................................... 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ........................................................................................................................ 61 



4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ................................................................................... 61 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................... 73 

 

 

 

 



5 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της αναπηρίας συνέβαλαν 

στο να δοθεί ιδιαίτερη πλέον έμφαση στο άτομο με αναπηρία ως οντότητα και στην ποιότητα 

ζωής που βιώνει από την πρώτη ηλικία έως την ενήλικη ζωή.  Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι οι 

ενήλικοι με νοητική αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως «παιδιά» παρά τη 

μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέρος τους αδυνατεί να ασκήσει 

έλεγχο στη ζωή του, να πάρει μόνο του αποφάσεις και να κάνει επιλογές για καταστάσεις 

που το ευχαριστούν, ενώ η ενεργή συμμετοχή του στην κοινότητα φαίνεται να είναι 

περιορισμένη. Όλα τα παραπάνω συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την 

ποιότητα ζωής τους και ενώ θα έπρεπε να δίνεται έμφαση στην ενίσχυση και βελτίωσή τους, 

τα προγράμματα στήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα εξελίσσονται με 

αργούς ρυθμούς, χωρίς να είναι πάντοτε ολοκληρωμένα και επικεντρωμένα στο άτομο. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογηθεί (α) η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου Ποιότητας ζωής στην Ελλάδα και (β) η ποιότητα ζωής των ενηλίκων με 

νοητική αναπηρία που υποστηρίζονται από ένα Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα.  Το 

δείγμα αποτελούνταν από 31 ενηλίκους με νοητική αναπηρία, 19 έως 48 ετών, 20 εκ των 

οποίων διέμεναν στο οικοτροφείο του φορέα και οι υπόλοιποι 11 διέμεναν με τις οικογένειές 

τους, απασχολούνταν, ωστόσο, στα προστατευμένα εργαστήρια του φορέα τις πρωινές ώρες. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαφάνηκε ότι τόσο η ομάδα που διέμενε στο φορέα 

όσο και αυτή που διέμενε με την οικογένειά της εμφάνισε χαμηλά επίπεδα ανεξαρτησίας σε 

σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της ποιότητας ζωής. Στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, οι 

ενήλικοι που διέμεναν με την οικογένειά τους έδειξαν χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με 

αυτούς που ζούσαν στον φορέα. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη σημασία του να 

εκφράζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία τη δική τους άποψη για την ποιότητα ζωής που 

λαμβάνουν, καθώς επίσης την ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο δείγμα του 

ελληνικού πληθυσμού, ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλες επικεντρωμένες στο άτομο 

πρακτικές, που θα συμβάλουν στη βελτίωσή της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική 

αναπηρία. 
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ABSTRACT 

The changes taking place during the last decade in the field of disability led to more emphasis 

to the individual with disability as an entity and to the quality of life from infancy to 

adulthood. It seems though, that adults with ID despite their transition to adulthood, are still 

being treated as “children” and a big part of them has difficulty to control their lives, take 

decisions or make choices for situations that please them, as well as their active participation 

in the community seems to be limited. All the above are factors that influence the quality of 

their life in a negative way and although emphasis should be put to their amplification and 

improvement, the supporting programs of adults with ID in Greece are slow and not always 

complete or focused on the needs of an adult with ID. The goal of this research study is to 

assess (a) the reliability of the Quality of Life Questionnaire (QoLQ) in Greece and (b) the 

QoL of adults with ID, supported by a Special Education Organization in Greece. The sample 

consists of 31 adults with ID, aged 19 to 48, 20 of which were living in a institution for 

disabilities’ boarding house, whereas the rest 11 were living with their families but were 

occupied during the morning hours in the sheltered workshop programs of the institution. 

From the analysis of the results, both the group living in the institution and the group living 

with their families showed low levels of independence compared to other quality of life 

domains. As far as social inclusion is concerned, adults living with their families showed 

reduced levels compared to those living in the institution. This research sheds light to the 

importance of giving adults with ID the opportunity to express their opinion for the quality of 

their life, as well as the need for further investigation in a bigger sample of Greek population, 

so as appropriate person-focused practices to be designed, that will aim to improve the QoL 

of individuals with ID.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα παιδιά με νοητική αναπηρία, από τη στιγμή της γέννησής τους, έχουν ανάγκη από 

υποστήριξη, μεγαλύτερη από αυτή που δίνεται σε κάθε άλλο παιδί τυπικής ανάπτυξης. 

Δίνεται συνήθως, λοιπόν, έμφαση στις πρόσθετες παροχές και τα προγράμματα παρέμβασης 

από μικρή ηλικία, προκειμένου το παιδί με νοητική αναπηρία να μπορέσει να κατακτήσει 

δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα 

σύστημα που εστιάζει στο μέσο μαθητή και που δυστυχώς μη αποδεχόμενο τη 

διαφορετικότητα του καθένα, αναπαράγει πανομοιότυπους μαθητές και μελλοντικούς 

ενηλίκους.  

Καθώς, λοιπόν, οι προσπάθειες της πολιτείας δείχνουν να προσανατολίζονται σε μία 

κατεύθυνση ομοιομορφίας και ισότητας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις ακαδημαϊκές 

δεξιότητες που καλείται να επιδεικνύει το παιδί με νοητική αναπηρία, η φιλοσοφία της αυτή 

δε φαίνεται να επεκτείνεται στην ενήλικη ζωή, όταν δηλαδή το παιδί  με νοητική αναπηρία 

γίνει ενήλικος με νοητική αναπηρία.  

Στην ενήλικη ζωή, το άτομο με νοητική αναπηρία έχει τις ίδιες ανάγκες με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Τα όνειρά του για μία ζωή από την οποία θα αντλεί ικανοποίηση, για 

ανεξαρτητοποίηση από αυτούς στους οποίους μέχρι τώρα στηρίζεται, για ενεργή συμμετοχή 

του στην αγορά εργασίας, όπου θα μπορεί να νιώθει παραγωγικό μέλος της κοινότητας στην 

οποία ζει, αλλά και για εμπλοκή του σε δραστηριότητες στην κοινότητα, όπως θεωρείται 

αυτονόητο για τα άτομα χωρίς νοητική αναπηρία, αποτελούν δεδομένα στοιχεία, που η 

πολιτεία και οι φορείς που τα στηρίζουν, σε μεγάλο μέρος τους, δείχνουν να αγνοούν ή να μη 

λαμβάνουν υπόψη. Όπως αναφέρει παρακάτω μία μαρτυρία ατόμου με αναπηρία στο βιβλίο 

του Schalock (1990): 

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουν οι επαγγελματίες και οι 

γονείς είναι ότι μπορούμε να έχουμε ποιότητα ζωής εάν έχουμε τον έλεγχο 

της ζωής μας και εάν έχουμε την απαραίτητη βοήθεια για να διατήρησουμε 

αυτόν τον έλεγχο και την ανεξαρτησία στη ζωή μας. Δε χρειαζόμαστε 

ΦΥΛΑΚΕΣ, χρειαζόμαστε ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ.» 

Συνεπώς, η ποιότητα ζωής των ενηλίκων πια με νοητική αναπηρία αποτελεί μια 

ανεξερεύνητη περιοχή, για τον ελλαδικό τουλάχιστον χώρο, η οποία όμως χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και αξίας. Δεν είναι δυνατό να προσφερθεί κατάλληλη στήριξη και βοήθεια προς 

τις σωστές κατευθύνσεις, εάν δε διερευνηθεί το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με 

νοητική αναπηρία, τους τομείς εκείνους όπου αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες, αλλά και 

αυτούς που χρειάζονται άμεση προσοχή και στήριξη, ώστε να επέλθει βελτίωση του συνόλου 
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της ποιότητας ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ενήλικοι με νοητική αναπηρία θα μπορούν 

να ζουν μία ισότιμη και αξιοπρεπή ζωή, κάτι που θεωρείται αυτονόητο αίτημα και προσδοκία 

για τους ενηλίκους τυπικής ανάπτυξης.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία πιλοτική ερευνητική προσπάθεια να αξιολογηθεί ο 

βαθμός ποιότητας ζωής για ένα μικρό μέρος του ελληνικού πληθυσμού με νοητική αναπηρία, 

τα αποτελέσματα της οποίας προσδοκάται να αποτελέσουν την αρχή για μία εκτενέστερη και 

σε βάθος εκτίμηση της ποιότητας ζωής ενηλίκων από όλη την Ελλάδα.  

Στο 1
ο
 κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναφορές στη 

νοητική αναπηρία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την ενήλικη ζωή των ατόμων. 

Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στους τομείς, που εξετάζονται πιο συγκεκριμένα με το παρόν 

ερωτηματόλογιο της έρευνας, όπως η ικανοποίηση, η επάρκεια και παραγωγικότητα, η 

ενδυνάμωση και ανεξαρτησία, αλλά και η κοινωνική ένταξη και η ένταξη στην κοινότητα. 

Το 2
ο
 κεφάλαιο αποσαφηνίζει την έννοια της ποιότητας ζωής και περιγράφεται ο 

τρόπος εκτίμησης αυτής της πολυδιάστατης και ευρείας έννοιας. Επίσης παραθέτονται 

περισσότερο πρακτικές εφαρμογές των φορέων που προσανατολίζονται στην ποιότητα ζωής 

των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, σε αντιπαράθεση με το σημερινό τρόπο λειτουργίας τους 

που δε συνηθίζει να εστιάζει στο άτομο με νοητική αναπηρία και τα προσωπικά του 

αποτελέσματα. 

 Ακολουθεί το 3
ο
 κεφάλαιο, με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρούσα 

έρευνα. Στοιχεία, όπως το δείγμα που συμμετείχε, το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες, 

εμπεριέχονται σε αυτό το κεφάλαιο, ενώ στο 4
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα 

μέσα από τις στατιστικές αναλύσεις που προέκυψαν. 

Τέλος, στο 5
ο
 κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται η εξαγωγή ορισμένων 

συμπερασμάτων αναφορικά με τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και απασχόλησαν 

την παρούσα έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

1.1. Ενήλικοι με νοητική αναπηρία: Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Η έννοια της αναπηρίας έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης στον επιστημονικό χώρο 

για πολλές δεκαετίες, καθιστώντας δύσκολη την επικράτηση ενός καθολικού ορισμού γι’ 

αυτή. Η ασυμφωνία στην αποσαφήνιση του όρου εξηγείται από το γεγονός ότι τα κριτήρια 

που θέτει ο κάθε επιστημονικός τομέας, αλλά και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, ποικίλουν 

και εξαρτώνται από τη διαφορετική οπτική πλευρά που την προσεγγίζει ο καθένας.  

Από το 1976 ακόμη, ο Bleidick (όπως αναφέρεται στο Ζώνιου-Σιδέρη, 1998) 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις, μέσα από τις οποίες 

αντιλαμβάνεται κανείς το άτομο με αναπηρία, προχώρησε στη διατύπωση ενός ορισμού, 

σύμφωνα με τον οποίο, η αναπηρία ορίζεται βάσει της οργανικής δυσλειτουργίας του ατόμου 

- διακρίνοντάς την σε νοητική, σωματική κ.ο.κ-,  των προσδοκιών της κοινωνίας για το 

«φυσιολογικό», ενός υποχρεωτικού εκπαιδευτικού και επαγγελματικού διαχωρισμού - 

ονομάζοντάς το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αλλά και της παραγωγικής 

διαδικασίας και των ταξικών σχέσεων της κοινωνίας. Ο ορισμός που απέδωσε εν ολίγοις ο 

Bleidick για την αναπηρία είναι προσανατολισμένος σε ένα σύνολο διαστάσεων, όπως αυτή 

του ατόμου, της αλληλεπίδρασής του με την κοινωνία, του εκπαιδευτικού συστήματος και 

της πολιτικής οικονομίας. 

Σε μία προσπάθεια, συνεπώς, να συνοψιστεί η έννοια της αναπηρίας, γίνεται 

αντιληπτό ότι το άτομο με νοητική αναπηρία, με το οποίο και θα ασχοληθεί η παρούσα 

εργασία, χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τα ατομικά χαρακτηριστικά που φέρει λόγω της 

αναπηρίας του, αλλά και από το βαθμό στον οποίο αυτά πλησιάζουν ή αποκλίνουν από αυτό 

που η κοινωνία έχει ορίσει ως «μέσο όρο». Η ικανότητα δηλαδή του ατόμου να συμβαδίσει 

ομαλά με το κοινωνικό του περιβάλλον, υιοθετώντας τις νόρμες που αυτό έχει θέσει, να 

ακολουθήσει το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα και να αποτελέσει παραγωγικό μέλος της 

αγοράς εργασίας, είναι συνήθως το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί κανείς ανάπηρος 

και να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο.  

Ο σύγχρονος ορισμός για τη νοητική αναπηρία, όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί από 

την Αμερικανική Ένωση Νοητικών και Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι ο εξής: «Η νοητική 

αναπηρία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργικότητα 

όσο και την προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις 
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αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία 

εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18 ετών» (Schalock, Luckasson & Shogren, 2007, σελ. 118).  

Όσον αφορά τη νοητική λειτουργικότητα του ατόμου εννοούνται δεξιότητες όπως 

απόδοση αιτιών, επίλυση προβλημάτων, προγραμματισμός, αφηρημένη σκέψη και 

ακαδημαϊκές γνώσεις. Με τον όρο προσαρμοστικές δεξιότητες εννοούνται όλες αυτές οι 

αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες που χρειάζεται το άτομο για να 

χαρακτηριστεί ως λειτουργικό στην καθημερινότητά του, ανεξάρτητο και κοινωνικά 

υπεύθυνο (American Psychiatric Association, 2013). 

 Τα άτομα με νοητική αναπηρία χαρακτηρίζονται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο 

στη νοητική λειτουργία όσο και στη προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως αυτή εκδηλώνεται 

στο αντιληπτικό, κοινωνικό και πρακτικό τομέα (Schalock et al., 2010, όπως αναφέρεται στο 

Schalock, 2011). Ο βαθμός, στον οποίο μπορεί το άτομο να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις 

της καθημερινότητάς του υποδηλώνει την προσαρμογή του στο κοινωνικό περιβάλλον 

(Luckasson et al., 1992, όπως αναφέρεται στο Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). Πρόκειται 

για δεξιότητες, η ανάπτυξη των οποίων δεν οφείλεται μόνο στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

του ατόμου ή στις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή του, αλλά σε μία σύνθεση και 

αλληλεπίδραση τόσο ατομικών χαρακτηριστικών όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων 

(Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). Η κυριαρχία της οικολογικής προσέγγισης της αναπηρίας, 

σήμερα, έχει οδηγήσει στην εστίαση στο περιεχόμενο της συμπεριφοράς του ατόμου, στην 

αλληλεπίδρασή του με τα διάφορα περιβάλλοντά του και στις λειτουργικές εκείνες 

δεξιότητες που συμβάλλουν σε σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα (Castellani, 1987, όπως 

αναφέρεται στο Schalock & Braddock, 1999).  

 Η νοητική αναπηρία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα του ατόμου να 

είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη ζωή του, προκαλώντας ο ίδιος τις καταστάσεις αυτές που θα 

συμβούν σε αυτή (Wehmeyer & Bolding, 2001) χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες. Η επίδραση, δηλαδή, της νοητικής αναπηρίας στον αυτοπροσδιορισμό που 

χαρακτηρίζει ένα άτομο, αφορά συγκεκριμένα την ικανότητά του να ενεργεί αυτόνομα, 

λαμβάνοντας τις δικές του αποφάσεις, κάνοντας δικές του επιλογές και παίρνοντας 

πρωτοβουλίες, να έχει αυτογνωσία, θέτοντας τους κατάλληλους γι’ αυτό στόχους, να 

αυτορρυθμίζει τις ενέργειές του, αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί μία 

κατάσταση ή θα επιλύσει ένα πρόβλημα και να έχει αυτοαντίληψη, γνωρίζοντας τα όρια και 

τις δυνατότητές του (Schalock, et al., 2002∙ Schalock, 2004∙ Wehmeyer & Schalock, 2001∙ 

Wehmeyer & Bolding, 2001). Τα ελλείμματα στις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού στα άτομα 

με νοητική αναπηρία γίνονται αισθητά σε καθημερινές καταστάσεις που προκύπτουν στη 
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ζωή τους, όπως η ανάγκη να πάρουν αποφάσεις για τον τόπο διαβίωσής τους, τα άτομα με τα 

οποία θα ζήσουν, αλλά και να κάνουν επιλογές για τη διασκέδασή τους, το φαγητό και την 

ενδυμασία τους, καταστάσεις που αφορούν τους ίδιους και μέσα από την ενεργή τους 

συμμετοχή θα πρέπει να διευθετούνται από αυτούς (Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Οι 

περιορισμένες ευκαιρίες να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους είναι δυνατό να οφείλονται 

τόσο στην αναπηρία τους καθεαυτή, όσο και στις ευκαιρίες αλλά και μειωμένες προσδοκίες 

που δείχνουν να έχουν γι’ αυτά τα άτομα πρόσωπα από το περιβάλλον τους (Strnadova & 

Evans, 2012).  

 Η έλλειψη αυτονομίας, που αποτελεί χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού των 

ατόμων με νοητική αναπηρία, αφορά την ικανότητα του ατόμου να «κυβερνά» τον εαυτό 

του, φέρνοντας εις πέρας καθημερινές ενέργειες στηριζόμενο στο ίδιο (Δελλασούδας, 2006). 

Χαρακτηριστικό είναι το αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους Strnadova 

και Evans (2012), όπου γυναίκες με νοητική αναπηρία φάνηκαν ανέτοιμες να ζήσουν 

αυτόνομα μετά το θάνατο των γονιών τους, καθώς η εμπλοκή τους στις δουλειές του σπιτιού, 

όσο αυτοί ακόμη ζούσαν, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, δίνοντάς τους έτσι ελάχιστες 

ευκαιρίες να αυτονομηθούν.  Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μία παθητική στάση από την 

πλευρά των ατόμων με νοητική αναπηρία, τα οποία συχνά νιώθουν και έχουν πείσει τον 

εαυτό τους ότι είναι ανίκανα να επιτελέσουν οποιαδήποτε ενέργεια μόνα τους. 

 Τα κοινωνικά ελλείμματα των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελούν αιτία πολλών 

προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε 

κοινωνικές ομάδες, στη γειτονιά και την κοινότητα (Schalock & Braddock, 1999). Η 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, ορίζεται αρχικά ως η αποφυγή του αποκλεισμού τους από 

αυτήν και στη συνέχεια ως η ένταξή τους σε αυτήν, όχι μόνο σωματικά αλλά και 

λειτουργικά, αναφορικά με όλες τις συλλογικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Προκειμένου να 

είναι ενταγμένο λειτουργικά στην κοινωνία, το άτομο με αναπηρία χρειάζεται να συναντήσει, 

να συνυπάρξει αλλά και να αναλάβει δραστηριότητες παρόμοιες με αυτές των άλλων μελών 

της κοινωνίας (Δελλασούδας, 2006). 

Η ένταξή τους στην κοινότητα προϋποθέτει και την επαγγελματική τους ένταξη σε 

έναν εργασιακό χώρο όπου θα εργάζονται αυτόνομα και ανεξάρτητα στον τομέα που έχουν 

επιλέξει.  Η απουσία, ωστόσο, επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την 

παραπάνω ένταξη, όπως εξειδικευμένες γνώσεις ενός επαγγέλματος αλλά και οι 

επαγγελματικές τους επιλογές, η συμπλήρωση αιτήσεων, η διαδικασία συνεντεύξεων, αλλά 

και δεξιότητες για τη διατήρηση μίας εργασίας, όπως η προσαρμογή του ατόμου στους 

κοινωνικούς κανόνες, η ακολουθία οδηγιών από άλλους και η αποδοχή ευθυνών αποτελούν 
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τις περισσότερες φορές εμπόδιο για την επιτυχημένη εργασιακή ένταξη των ατόμων με 

νοητική αναπηρία (Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). 

 Σημαντικό ρόλο στη ζωή του ατόμου κατέχει, επίσης, ο ελεύθερος χρόνος και ο 

τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίζεται. Η διάθεση ελεύθερου χρόνου κρίνεται αναγκαία για 

όλα τα άτομα, με και χωρίς αναπηρία, ενώ μεγάλης σημασίας αποτελεί ακόμη η ενεργή 

συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν όταν τους δίνεται η ευκαιρία 

(Δελλασούδας, 2006). Ο ελέυθερος χρόνος μπορεί να οριστεί από τον καθένα με διαφορετικό 

τρόπο. Ωστόσο, βασικό στοιχείο που εμπεριέχεται στον εκάστοτε ορισμό είναι η ελευθερία 

επιλογής του ατόμου από ένα εύρος δραστηριοτήτων που του προσφέρονται, με πολιτιστικό 

και κοινωνικό ενδιαφέρον (Zijlstra & Vlaskamp, 2005). 

 Όπως αναφέρεται σε έρευνα, τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν άφθονο ελεύθερο 

χρόνο μέσα στην ημέρα, ωστόσο όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι ελλειπείς δεξιότητες 

αυτοπροσδιορισμού, δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν τον έλεγχο της συμμετοχής 

τους σε δραστηριότητες (Miller & Chan, 2008). Συνεπώς με αυτόν τον τρόπο 

παρουσιάζονται άτομα με νοητική αναπηρία, που, ενώ έχουν χρόνο για τον εαυτό τους, δε 

γνωρίζουν τους διαθέσιμους τρόπους για να τον διαχειριστούν, ούτε τον τρόπο να επιλέξουν 

τη δραστηριότητα που πραγματικά τους ενδιαφέρει.  

Ακόμη όμως και οι επιλογές που κάνουν κατά περιπτώσεις χαρακτηρίζονται 

περισσότερο ως μοναχικές, καθώς συνηθίζουν να παίζουν μόνοι τους ηλεκτρονικά παιχνίδια 

ή να παρακολουθούν τηλεόραση, ενώ πολύ πιο σπάνια αναφέρουν επισκέψεις σε καφετέριες, 

αγορά, κινηματογράφο και φίλους, δραστηριότητες, δηλαδή, στην κοινότητα. Η συχνότερη 

εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία σε μοναχικές δραστηριότητες κι όχι σε δραστηριότητες 

της κοινότητας, γεννάει αλλά κι ενισχύει το ήδη χαμηλό αίσθημα του ανήκειν (Bramston, 

Bruggerman, & Pretty, 2002). 

 Οι παραπάνω δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, έχουν 

σοβαρές πρόσθετες επιπτώσεις στη ζωή τους, επιδεινώνοντας τη ψυχοσωματική τους υγεία, 

ενισχύοντας την εξάρτησή τους από άλλα πρόσωπα και παγιώνοντας το αίσθημα της 

μειονεξίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης στον εαυτό τους (Δελλασούδας, 2006), 

επιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στο σύνολο της ποιότητας ζωής που βιώνουν μέχρι και την 

ενήλικη ζωή. 
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1.2. Διαστάσεις της ενήλικης ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία 

 Ο έλεγχος που ασκούν οι γονείς στη ζωή των παιδιών τους, στις επιλογές και τις 

αποφάσεις που πρέπει να πάρουν παύει να δικαιολογείται νομικά με την είσοδο των παιδιών 

στην ενηλικίωση (Murphy, Clegg, & Almack, 2011). Ωστόσο, το παραπάνω δε φαίνεται να 

ισχύει για την περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, όπου οι γονείς εξακολουθούν να 

παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή τους ακόμη και μετά την εφηβεία (Schalock & Verdugo, 

2002). Η μετάβαση από την εφηβική στην ενήλικη ζωή συνιστά μία πρόκληση για τα άτομα 

με νοητική αναπηρία. Πρόκειται για μία διαδικασία που πρέπει να στοχεύει στη διάθεση 

ευκαιριών και δραστηριοτήτων, ώστε τα άτομα να είναι σε θέση να ζήσουν μία ανεξάρτητη 

και αυτόνομη ζωή, αναλαμβάνοντας περισσότερο «ενήλικους» ρόλους (Burack, Hodapp, & 

Zigler, 1998∙ McIntyre, Kraemer, Blacher, & Simmerman, 2004). Καταστάσεις που για ένα 

άτομο τυπικής ανάπτυξης αποτελούν φυσιολογική εξέλιξη της ζωής τους, όπως 

επαγγελματική αποκατάσταση, αυτόνομη διαβίωση και πολύπλευρη ένταξή τους στην 

κοινότητα, για έναν ενήλικο με νοητική αναπηρία μοιάζουν να είναι τις περισσότερες φορές 

μη επιτεύξιμοι στόχοι (Chadsey-Rusch, Rusch & O’ Reily, 1991, όπως αναφέρεται στο 

Wehmeyer & Schalock, 2001). 

 Η έλλειψη βασικών λειτουργικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν μία 

ποιοτική ζωή κάνει εντονότερη την αίσθησή της κατά την ενήλικη ζωή των ατόμων με 

αναπηρία. Πολλά άτομα δεν κατέχουν δεξιότητες διαμονής στην κοινότητα, όπως η φροντίδα 

και συντήρηση ενός σπιτιού, η προετοιμασία του φαγητού και η προσωπική τους υγεινή, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αυτόνομη διαμονή τους, χωρίς τη στήριξη και καθοδήγηση 

από κάποιον άλλο ενήλικα (Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). 

 Η ποιότητα ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, συνεπώς, φαίνεται να 

πλήττεται σε όλες τις διαστάσεις της. Τομείς, όπως αυτοί του αισθήματος επάρκειας και 

παραγωγικότητας, της ανεξαρτησίας και της συμμετοχής τους στην κοινότητα και ευρύτερα 

στην κοινωνία, επηρεάζονται, συμβάλλοντας με τη σειρά τους σε μία πιθανή μείωση του 

συνολικού αισθήματος ευημερίας και ικανοποίησης που λαμβάνουν από αυτήν.  

 Η ικανοποίηση ενός ατόμου με τη ζωή του συνιστά μία νοητική κατάσταση, κατά την 

οποία το άτομο αναγνωρίζει το βαθμό στον οποίο η ζωή του είναι όπως θα έπρεπε να είναι 

(Ventegodt, Merrick, & Andersen, 2003). Πρόκειται για μία έννοια, η οποία μαζί με την 

«ευημερία» και «ευτυχία», επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο με νοητική αναπηρία αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τη ζωή του και καθώς δεν 

υφίσταται ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός γι’ αυτές, συνηθίζεται από τους ερευνητές να 

χρησιμοποιούνται εναλλάξ η μία με την άλλη (Hensel, 2001).  
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 Το άτομο αντιλαμβάνεται την ικανοποίηση που νιώθει για τη ζωή του μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανάλογα με το κατά πόσο τα όνειρα και οι στόχοι που το ίδιο 

έχει θέσει για τη ζωή του, έχουν εκπληρωθεί (Hensel, 2001). Αφορά δηλαδή τα επιτεύγματα 

που έχει κατακτήσει συγκριτικά με δικές του σταθερές κι όχι με αυτές που θέτει το 

περιβάλλον γι αυτό (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Αυτός είναι και ο λόγος που 

η μέτρηση της ικανοποίησης από τη ζωή συνιστά καθαρά υποκειμενικό στοιχείο.  

 Η ικανοποίηση χρησιμοποιείται συνήθως ως ένα μέτρο των προσωπικών 

αποτελεσμάτων (outcome measure), με την υπόθεση ότι επηρεάζεται σημαντικά από τα 

βιώματα και τις μεταβολές στη ζωή του ατόμου. Ωστόσο από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι η 

ικανοποίηση που νιώθουν τα άτομα παραμένει στην πλεινότητα των περιπτώσεων ιδιαίτερα 

σταθερή στο χρόνο, παρά τις όποιες αλλαγές συμβούν στη ζωή τους σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. Η επίδραση των διαφόρων συμβάντων αναφέρεται ότι είναι συνήθως σύντομη σε 

διάρκεια και τα άτομα σύντομα επανέρχονται στο προηγούμενο επίπεδο ικανοποίησης που 

ένιωθαν (Edgerton, 1996, όπως αναφέρεται στο Hensel, 2001). Στο παραπάνω στοιχείο 

βασίζει ο Edgerton (1996) (όπως αναφέρεται στο Hensel, 2001) τη διαπίστωσή του ότι η 

ικανοποίηση ενός ατόμου από τη ζωή του, εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από την 

προσωπικότητα και το ταπεραμέντο του, παρά από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

επιδρούν σε αυτήν. 

 Όσον αφορά, όμως, τα ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία, έχει παρατηρηθεί ότι 

ορισμένοι παράγοντες ενισχύουν την ικανοποίηση που νιώθουν για τη ζωή τους. Σημαντικό 

ρόλο φαίνεται ότι παίζουν οι δεξιότητες ζωής που έχουν αναπτύξει, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται βασικές λειτουργικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες 

που σχετίζονται με τον ελεύθερό τους χρόνο. Επιδεικνύοντας υψηλότερη ικανότητα στις 

παραπάνω δεξιότητες διευκολύνεται η κοινοτική αλλά και εργασιακή τους ένταξη, 

οδηγώντας κατά συνέπεια σε αυξημένη ικανοποίηση από τη ζωή (Miller & Chan, 2008).  

 Η ενηλίκη ζωή όλων των ατόμων, με και χωρίς νοητική αναπηρία, είναι 

συνυφασμένη με την εργασιακή απασχόληση. Καθόλη τη σχολική ζωή του το άτομο 

προετοιμάζεται για να βγει στην αγορά εργασίας, ώστε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητο, 

παραγωγικό και χρήσιμο για την κοινωνία. Συνεπώς γίνεται φανερό ότι επικρατεί μία σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην εργασία και την κοινωνία, καθώς αφενός η κοινωνία 

βασίζεται στην ανθρώπινη εργασία και αφετέρου ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την εργασία.  

 Η παραπάνω θέση ισχύει μονόπλευρα για τα άτομα με νοητική αναπηρία, υπό την 

έννοια δηλαδή ότι, ενώ τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν ανάγκη από την εργασιακή 

ένταξη, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς 
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εργασίας, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους (Δελλασούδας, 2006). Αυτό δε θα 

πρέπει,  ωστόσο, να αποτρέψει τις προσπάθειες που οφείλουν να γίνονται για την ενίσχυση 

της εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Πρόκειται για μία 

πληθυσμιακή ομάδα με ίδια δικαιώματα με τον λοιπό πληθυσμό αναφορικά με την πρόσβαση 

στην εργασία, η οποία και θα πρέπει να αντιστοιχεί στις δυνατότητες και προτιμήσεις τους 

(Δελλασούδας, 2006). Τα ίδια τα άτομα με νοητική αναπηρία σε έρευνα των Σούλη και 

Φλωρίδη (2006) συσχέτισαν τις επαγγελματικές επιλογές τους με τα προσόντα και τις 

ικανότητές τους, αναδεικνύοντας τη δυσκολία τους να ακολουθήσουν επαγγέλματα που 

προϋπέθεταν υψηλές ακαδημαϊκές γνώσεις.  Για το λόγο αυτό κατέφευγαν συνήθως σε 

οικεία γι’ αυτούς επαγγέλματα, που ασκούσαν ήδη άτομα του περιβάλλοντός τους. Παρά το 

γεγονός ότι οι χρηματικές απολαβές αποτελούν ισχυρό κίνητρο και επιθυμία των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, πολλά άτομα αντλούν ικανοποίηση ακόμη και από εθελοντική εργασία σε 

εργαστήρια, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει η εργασία για τα άτομα με 

νοητική αναπηρία στη ζωή τους (Miller, Cooper, Cook, & Petch, 2008) 

 Παρόλο που οι ευκαιρίες για εργασιακή απασχόληση για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι περιορισμένες, ωστόσο δεν είναι μηδενικές. Οι Wehmeyer και Bolding 

(1999) (όπως αναφέρεται στο Wehmeyer & Bolding, 2001) αναφέρουν τρεις μορφές 

εργασιακού περιβάλλοντος, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απασχοληθούν: α) 

εργασία μέσα στην κοινότητα με ή χωρίς υποστήριξη, β) προστατευμένη εργασία μέσα στην 

κοινότητα μαζί με πολλά άτομα και γ) απασχόληση σε ομαδικό καθημερινό πρόγραμμα μέσα 

στο φορέα που το υποστηρίζει ή συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης προεπαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Ακόμη, όμως, και για τις παραπάνω εργασιακές επιλογές, σημαντικό ρόλο για 

την τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία σε αυτές φαίνεται ότι παίζει ο βαθμός 

λειτουργικότητας και σοβαρότητας της αναπηρίας (Schafer, Wehman, Kregel & West, 1990, 

όπως αναφέρεται στο Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). 

 Στη διεθνή αρθρογραφία έχει υποστηριχτεί ότι το μοντέλο εργασίας που ευνοεί 

περισσότερο την κοινωνική ένταξη του ατόμου με αναπηρία και ενισχύει τις 

αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα είναι η υποστηριζόμενη εργασία στην κοινότητα 

(Δελλασούδας, 2006). Παρόλο, όμως, που υπάρχουν στοιχεία για αλληλεπίδραση των 

ατόμων με νοητική αναπηρία με συναδέλφους τους στο χώρο εργασίας, δε φαίνεται αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις να επεκτείνονται έξω από αυτόν, με αποτέλεσμα η οικογένεια και το 

προσωπικό του προγράμματος υποστήριξης να εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό, αν 

όχι μοναδικό στήριγμά τους (Jahoda, Kemp, Ridell, & Banks, 2008).  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένταξη ενός ατόμου με νοητική αναπηρία στην 

εργασία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά αντιθέτως εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων 

(Δελλασούδας, 2006): 

 από την προετοιμασία του ατόμου με αναπηρία να μπει στην αγορά εργασίας. 

Σημαντικό ρόλο, δηλαδή, παίζει η κατάλληλη εκπαίδευση που έχει λάβει το άτομο, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας, 

 από τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες που δίνει για δια 

βίου μάθηση αυτών των ατόμων, 

 από τις εργονομικές ρυθμίσεις στο χώρο εργασίας, οι οποίες μπορεί να διευκολύνουν, 

να αναδείξουν τις δυνατότητες του ατόμου και να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητά του, και 

 από την παροχή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης, ανάλογα με τις δυνατότητες 

και ανάγκες του ατόμου. 

Η ανάγκη για ένταξη του ατόμου με νοητική αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι 

μεγάλη και τα οφέλη αυτής σημαντικά. Η ένταξή τους, ωστόσο, δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εάν δεν ληφθούν ορισμένα μέτρα που θα την ενισχύσουν και θα βοηθήσουν 

τα άτομα να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Κατά την απασχόληση 

του ατόμου με επίβλεψη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άτομο με νοητική αναπηρία δε 

λαμβάνει μειονεκτική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Επίσης, 

κρίνεται αναγκαία η παροχή ειδικής και συστηματικής εκπαίδευσης και υποστήριξης 

αναφορικά με την εργασία και τον πιθανό ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν τα 

άτομα με αναπηρία, αλλά και εκπαίδευση στο υπόλοιπο προσωπικό αναφορικά με τον τρόπο 

βοήθειας του εργαζόμενου με νοητική αναπηρία (Δελλασούδας, 2006∙ Burack, Hodapp, & 

Zigler, 1998).   

Η συνειδητοποίηση της σημασίας της εργασίας για το άτομο με νοητική αναπηρία, 

καθώς και η συμπερίληψη όλων των παραπάνω προτάσεων στο σχεδιασμό προγραμμάτων 

στήριξης ή επαγγελματικών προγραμμάτων για ενηλίκους με αναπηρία είναι ικανές να 

ενισχύσουν το αίσθημα της επάρκειας αυτών των ατόμων, βελτιώνοντας σε αξιόλογο βαθμό 

την ποιότητα της ζωής τους. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η παρουσία υψηλού αυτοπροσδιορισμού 

αυξάνει τις πιθανότητες για ανεξαρτησία του ατόμου, αποτελέσματα που γίνονται 

περισσότερο εμφανή κατά την ενηλικίωση. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων, κατάλληλων για 

το άτομο επιλογών, αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς και στοχοθεσίας θεωρούνται ύψιστης 

σημασίας για τη μετάβαση του ατόμου με νοητική αναπηρία στην ενήλικη ζωή ενώ 
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παράλληλα δυσκολίες σε αυτά οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 

(Murphy, Clegg, & Almack, 2011· Nota, Ferrari, Soresi, & Wehmeyer, 2007).  

Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ενώ η απόκτηση μεγαλύτερης αυτονομίας είναι επίτευγμα 

της εφηβείας για τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, δεν συμβαίνει το ίδιο για τα άτομα με νοητική 

αναπηρία. Η αυξημένη ανάγκη των τελευταίων για στήριξη σε δεξιότητες διαβίωσης κρατάει 

χαμηλά τα επίπεδα αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους  (Forte, Jahoda, & Dagnan, 2011), 

καθιστώντας τους εξαρτημένους από τους γονείς ή άλλους ενηλίκους του περιβάλλοντός 

τους και στερώντας τους την αντιμετώπιση ως ώριμους ενηλίκους (Miettinen, 2012). Η 

αναγκαιότητα ανάπτυξης καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης και αυτονομίας δείχνει να 

αποτελεί προτεραιότητα και για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία, σε αντίθεση με την 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία δε βρίσκεται στη πρώτη θέση των 

προτιμήσεών τους (McIntyre, Kraemer, Blacher, & Simmerman, 2004). 

Ο ρόλος των γονέων στη ζωή των ενήλικων με αναπηρία, επομένως, φαίνεται να 

εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστικός. Η έλλειψη αυτονομίας που τους χαρακτηρίζει οδηγεί 

τους γονείς στο να υιοθετούν μία υπερπροστατευτική στάση απέναντί τους, μη παρέχοντάς 

τους ευκαιρίες να ασκήσουν οι ίδιοι έλεγχο στη ζωής τους παίρνοντας αποφάσεις γι’ αυτήν 

(Wong, Wong, Schalock, & Chou, 2011). Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι γονείς 

αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιλογής για τα παιδιά τους, αμφισβητούν την 

καταλληλότητα και τη λογική αυτών, χαρακτηρίζοντάς τες ως εσφαλμένες (Murphy, Clegg, 

& Almack, 2011). Οι μειωμένες προσδοκίες που έχουν, συνεπώς, οι γονείς από τα ενήλικα 

παιδιά τους με νοητική αναπηρία συμβάλει στην αντιμετώπιση των ατόμων αυτών ως 

«ανήλικα», παρά τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή (Murphy, Clegg, & Almack, 2011; 

Schalock & Verdugo, 2002). 

 Η ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 

την ποιότητα ζωής της οικογένειάς τους, κι ακόμη περισσότερο μάλιστα όταν κατοικούν στο 

ίδιο σπίτι. Αλλαγές στους διάφορους τομείς της ζωής του ενήλικου με νοητική αναπηρία 

επηρεάζουν τις ποικίλες διαστάσεις της οικογενειακής καθημερινότητας (McIntyre, Kraemer, 

Blacher, & Simmerman, 2004), καθώς η οικογένεια λειτουργεί ως ένα σύστημα 

αλληλεπιδράσεων. Με την παραμονή του ατόμου με αναπηρία στην οικογένειά του κατά την 

ενηλικίωση, οι γονείς εξακολουθούν να φέρουν ευθύνες φροντίδας των παιδιών τους, κάτι 

που για τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης παύει να ισχύει με το τέλος της εφηβείας.  Η 

δυναμική της οικογένειας μεταβάλλεται με τη μετάθεση του ενδιαφέροντος στο άτομο με 

αναπηρία, παραμελώντας συχνά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας (Brown, Schalock, & Brown, 2009). Η παραμέληση των υπόλοιπων μελών είναι 
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πιθανό να φέρει αναταραχές στις μεταξύ τους σχέσεις, διαταράσσοντας την οικογενειακή 

αρμονία. Η οικογενειακή ρουτίνα επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό οδηγώντας σε 

περιορισμό των ευκαιριών για αναψυχή, καθώς τις περισσότερες φορές η ζωή των μελών της 

οικογένειας στρέφεται γύρω από το πρόγραμμα του ατόμου με νοητική αναπηρία. Σε έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε για την ποιότητα ζωής των γονέων ενηλίκων με νοητική αναπηρία, οι 

γονείς ανέφεραν ότι χρειάστηκε να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους ή ακόμη και να 

αποσυρθούν από αυτήν νωρίτερα, προκειμένου να αφοσιωθούν στη φροντίδα του ενήλικου 

παιδιού τους. Οι επιπτώσεις αυτής της ενέργειας, τόσο οικονομικά όσο και ψυχικά για τους 

γονείς, ήταν σημαντικές (Yoong & Koritsas, 2012), αυξάνοντας το γονεϊκό στρες και 

μειώνοντας τη συναισθηματική τους ευημερία (Cramm & Nieboer, 2011, όπως αναφέρεται 

στο Cramm & Nieboer, 2012).  

 Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι η καλλιέργεια και ενίσχυση της αυτονομίας 

και ανεξαρτησίας των ατόμων με νοητική αναπηρία μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στη ζωή όχι μόνο των ίδιων ατόμων αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους. Η αρχή της 

διδασκαλίας των απαραίτητων δεξιοτήτων αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσης θα πρέπει 

να λαμβάνει χώρα από τη μικρή ακόμη ηλικία, ώστε με τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή, 

να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμα να αποχωριστούν από την οικογένειά τους και 

να ενταχθούν στην κοινότητα (Miettinen, 2012).  

Παρά την ανάδειξη της κοινωνικής ένταξης και ολοκλήρωσης των ατόμων με νοητική 

αναπηρία από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε τομέα προτεραιότητας για την 

εκπαίδευσή τους, εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά τη συμμετοχή τους στην 

κοινότητα, όταν αυτά φτάνουν στην ενηλικίωση.  Ενήλικοι με νοητική αναπηρία που ζούνε 

με τις οικογένειές τους έχουν μικρότερα δίκτυα κοινωνικής στήριξης, τα οποία αποτελούνται 

τις περισσότερες φορές από το στενό περιβάλλον της οικογένειάς τους και τους κοντινούς 

συγγενείς, οι οποίοι μάλιστα παίζουν το ρόλο των φίλων για τα άτομα αυτά. (Krauss & 

Erickson, 1988, όπως αναφέρεται στο Seltzer & Krauss, 2001). Το ίδιο ισχύει και για άτομα 

που περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας σε κέντρα φροντίδας ή διαμένουν σε αυτά, 

συνηθίζοντας, δηλαδή, να αναφέρονται στο προσωπικό των κέντρων ως βασικούς τους 

φίλους. Η παραπάνω αντίληψη ενισχύεται από το γεγονός ότι τόσο οι σχέσεις συγγένειας όσο 

και αυτές με το προσωπικό καλύπτουν βασικές συναισθηματικές ανάγκες για τα άτομα με 

αναπηρία, όταν αυτά στερούνται άλλων κοινωνικών σχέσεων (Miller, Cooper, Cook, & 

Petch, 2008). Η εξάρτηση που χαρακτηρίζει τα άτομα με την οικογένεια και αυτούς που 

θεωρούν ως φίλους επιβεβαιώνεται από έρευνα, όπου άτομα με νοητική αναπηρία 

αναφέρουν ως τη μεγαλύτερή τους ανησυχία το θάνατο των προσώπων αναφοράς, αλλά και 
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την πιθανή αποτυχία τους να φτιάξουν και να κρατήσουν φίλους (Forte, Jahoda, & Dagnan, 

2011). Η δυσκολία τους στην κοινωνική προσαρμογή δε γίνεται αισθητή μόνο στις 

μειωμένες κοινωνικές σχέσεις που τους χαρακτηρίζουν, αλλά και στον πιθανό χώρο εργασίας 

τους, όπου τα άτομα καλούνται να κατανοήσουν την κουλτούρα και τους άγραφους κανόνες 

της εργασίας, πέρα από το τεχνικό μέρος των δραστηριοτήτων που έχουν αναλάβει να 

διεκπεραιώσουν (Mank et al., 1997,όπως αναφέρεται στο Jahoda, Kemp, Ridell, & Banks, 

2008). Η ύπαρξη, συνεπώς, κοινωνικών ελλειμμάτων, η οποία επηρεάζει τη συμμόρφωση 

του ατόμου στην κοινωνία όπου ζει και ανήκει, τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις, τη 

σύναψη σχέσεων και την επαγγελματική του προσαρμογή, έχει ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό του συχνά από καταστάσεις και ευκαιρίες, που είναι διαθέσιμες για τα άτομα 

χωρίς αναπηρία (Schalock, et al., 2002). 

 Συμπερασματικά, τα χαμηλά επίπεδα αυτονομίας και ανεξαρτησίας που επιδεικνύουν 

οι ενήλικοι με νοητική αναπηρία και κατά συνέπεια η συνέχιση της εξάρτησή τους από το 

οικογενειακό περιβάλλον ή από εξωτερικά προγράμματα στήριξης και φροντίδας, καθιστούν 

δύσκολη όχι μόνο την κοινωνική ένταξη του ατόμου και την εξάσκηση του δικαιώματός τους 

να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας, όπου ανήκουν, αλλά και την επαγγελματική τους 

ένταξη, μη ικανοποιώντας την ανάγκη τους να νιώσουν παραγωγικά και επαρκή άτομα στην 

κοινωνία. Το αίσθημα της περιθωριοποίησης που είναι πιθανό να νιώθουν, ως αποτέλεσμα 

των παραπάνω, επηρεάζει με τη σειρά του την ικανοποίηση που νιώθουν για τη ζωή τους, 

δίνοντάς τους συχνά την αίσθηση ότι δεν είναι ικανοί να πετύχουν κανένα από τα όνειρα και 

τις επιθυμίες τους για τη ζωή. Η ποιότητα ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία δε 

θεωρείται συνεπώς δεδομένη, αλλά φαίνεται ότι πλήττεται σημαντικά, γεγονός που καθιστά 

επιτακτική ανάγκη την εκτενή διερεύνηση και εκτίμησή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

2.1. Ποιότητα Ζωής: Εννοιολογικό πλαίσιο 

Η κυριαρχία της «εποχής της ιδρυματικής μεταρρύθμισης» (1967-1975) για τα άτομα 

με νοητική αναπηρία επικεντρωνόταν στην εξασφάλιση της ασφάλειας, προστασίας και 

φροντίδας της υγείας τους. Τα ιδρύματα όπου στεγάζονταν τα άτομα ακολουθούσαν με 

σταθερότητα και ακρίβεια τον επίσημο κανονισμό λειτουργίας τους, εξασφαλίζοντας με αυτό 

τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους σε αυτό που καλούνταν να πετύχουν (Δελλασούδας, 

2006∙ Schalock, Gardner, & Bradley, 2007).  

Την εποχή της ιδρυματοποίησης ακολούθησε το κίνημα της κανονικοποίησης 

(normalization), σύμφωνα με το οποίο οι συνθήκες διαβίωσης αλλά και οι παροχές που 

προσφέρονται στα άτομα χωρίς αναπηρία θα πρέπει να αποτελούν δικαίωμα και των ατόμων 

με αναπηρία (Nirje,1969;1970, όπως αναφέρεται στο Miettinen, 2012). Πρόκειται για ένα 

κίνημα που δημιούργησε την ανάγκη  να μεταβούν τα άτομα από τα ιδρύματα και τα σπίτια 

τους προς την κοινότητα, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στην «εποχή της 

αποϊδρυματοποίησης» (1976-1975) (Landesman & Butterfield, 1987). Κατά την περίοδο 

αυτή, έγινε προσπάθεια για αναδιοργάνωση των ιδρυμάτων και τη δημιουργία 

προγραμμάτων που θα στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία στην κοινότητα. Εμπρόκειτο, 

βέβαια, για μία μακρόχρονη διαδικασία, το μεταβατικό στάδιο της οποίας προέβλεπε ότι για 

το χρονικό διάστημα που τα άτομα θα ζουν ακόμη μέσα στο ίδρυμα, θα τους προσφέρονται 

δραστηριότητες, απασχόληση και περίθαλψη έξω από αυτό (Δελλασούδας, 2006). 

Από το 1990 έως και σήμερα, το επίκεντρο των προγραμμάτων για τα άτομα με 

αναπηρία αποτέλεσε σταδιακά το ίδιο το άτομο. Φτάνοντας, δηλαδή, στην εποχή της 

«κοινοτικής εξάρτησης» ξεκίνησε ο σχεδιασμός προσωποκεντρικών προγραμμάτων που 

στόχευαν στην κοινωνική ένταξη, τη ψυχολογική ενδυνάμωση  και την προσωπική ευημερία 

των ατόμων, εισάγοντας, έτσι, για πρώτη φορά την έννοια της ποιότητας ζωής 

(Δελλασούδας, 2006). Παρόλο που ο επιστημονικός χώρος είχε ξεκινήσει να ενδιαφέρεται 

για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία από τη δεκαετία του ’80, μόλις τη δεκαετία 

του ’90 και ακόμη πιο έντονα την τελευταία δεκαετία άρχισε να γίνεται εκτενής έρευνα για 

την πολυδιάστατη φύση της ποιότητας ζωής (Gardner & Nudler, 1999, όπως αναφέρεται στο 

Schalock, Gardner, & Bradley, 2007). 

Πηγή της στροφής της επιστημονικής κοινότητας και της ευρύτερης πολιτικής προς 

την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, αποτέλεσε σίγουρα η 
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εξασθένιση του ιατρικού μοντέλου της αναπηρίας, το οποίο επικεντρωνόταν στα ελλείμματα 

των ατόμων αυτών και τα εμπόδια που αυτά έφερναν στην καθημερινότητά τους (Buntix & 

Schalock, 2010∙ Schalock et al., 2002). Η οικολογική αντίληψη της αναπηρίας, η οποία 

υποστηρίζει ότι η προσωπική ευημερία και η κοινωνική ένταξη του ατόμου είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ίδιο και το περιβάλλον του, συνέβαλε στην εστίαση στο 

άτομο ως προσωπικότητα και στην προσπάθεια σχεδιασμού εξατομικευμένων 

προγραμμάτων, που ενισχύουν τη λειτουργικότητά του, τη συμμετοχή του στην κοινότητα 

και την προσωπική ποιότητα ζωής (Buntix & Schalock, 2010). 

Παράλληλα με την προώθηση του οικολογικού μοντέλου της αναπηρίας, τα ίδια τα 

άτομα με αναπηρία άρχισαν να κινητοποιούνται υπερασπίζοντας τον εαυτό τους και 

διεκδικώντας το δικαίωμά τους για περισσότερες ευκαιρίες για ενεργή και ισότιμη 

συμμετοχή στην κοινότητα. Το αίτημά τους για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορά 

τη ζωή τους, συνέβαλε κι αυτό σε σημαντικό βαθμό σε έναν περισσότερο προσωποκεντρικό 

σχεδιασμό των προγραμμάτων (Schalock, et al., 2002).  

Ενώ, λοιπόν, τα κινήματα της κανονικοποίησης και αποϊδρυματοποίησης, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, έπαιξαν σημαντικό ρόλο για τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, 

ωστόσο ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένα στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν 

προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να βιώνουν την ίδια ποιότητα ζωής με αυτά χωρίς 

αναπηρία και όχι στα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών (Schalock, 2000). Έτσι, από το 

1990 και έπειτα, τα προγράμματα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία άρχισαν να δίνουν 

έμφαση στα προσωπικά αποτελέσματα των ενεργειών τους, στον τρόπο, δηλαδή, με τον 

οποίο η στήριξη που τους παρεχόταν επιδρούσε στη ζωή των ίδιων των ατόμων. Τα ατομικά 

και προσωπικά χαρακτηριστικά και βιώματα, επομένως, του κάθε ατόμου λαμβάνονταν 

πλέον υπόψη αντανακλώντας έτσι την υποκειμενική φύση της ποιότητα ζωής που 

χαρακτηρίζει το καθένα (Schalock, 2000∙ Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova, & Van 

Loon, 2008).  

 Ο όρος «ποιότητα ζωής» είναι πιθανό να χαρακτηριστεί ως μία αφηρημένη έννοια, το 

πλαίσιο της οποίας είναι δύσκολο να οριστεί. Αναλύοντας τον όρο, η έννοια «ποιότητα» 

παραπέμπει στην επίτευξη της τελειότητας, ενός υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζεται από 

ικανοποίηση, ευτυχία, επιτυχία, πλούτο και υγεία. Με την έννοια «ζωή» αναλογίζεται κανείς 

όλες τις πιθανές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης (Schalock & Verdugo, 2002). Η ασυμφωνία 

ως προς ένα κοινό ορισμό για την ποιότητα ζωής είναι μεγάλη, με κάθε ερευνητή που 

ασχολείται με αυτή να υιοθετεί ένα διαφορετικό ορισμό (Baker & Intagliata, 1982, όπως 

αναφέρεται στο Felce & Perry, 1995).  
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Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το 

σύνολο της ποιότητας ζωής και αφορά κάθε ομάδα ατόμων, ως ποιότητα ζωής 

χαρακτηρίζονται «οι αντιλήψεις των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή στο πλαίσιο 

πολιτισμικών και αξιακών συστημάτων όπου ζουν και σε σχέση με τους στόχους, τις 

προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους» (The WHOQoL Group, 1995, σελ. 1405). 

Από το συγκεκριμένο ορισμό προκύπτει ότι μία καλή ποιότητα ζωής είναι αποτέλεσμα 

αντιστοιχίας ανάμεσα στις επιθυμητές συνθήκες διαβίωσης και την απόκτησή τους. Οι 

συνθήκες διαβίωσης που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιότητα αφορούν οχτώ βασικές 

διαστάσεις – τομείς της ζωής του ατόμου: συναισθηματική ευημερία, διαπροσωπικές 

σχέσεις, υλική ευημερία, προσωπική ανάπτυξη, σωματική ευημερία, αυτοπροσδιορισμός, 

κοινωνική ένταξη και δικαιώματα (Schalock, 2000). Πρόκειται, ωστόσο, για ιδιαίτερα 

διευρυμένους τομείς, όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο βαθμός ευημερίας του ατόμου 

με νοητική αναπηρία εάν δεν καθοριστούν συγκεκριμένες ενδείξεις, η εμφάνιση των οποίων 

θα υποδηλώνει μία ποιοτική ζωή. Για το λόγο αυτό, ερευνητές του χώρου της ποιότητας 

ζωής έχουν οδηγηθεί σε ένα αριθμό δεικτών, συγκεκριμένων δηλαδή αντιλήψεων, 

συμπεριφορών ή καταστάσεων που περιγράφουν και δίνουν μία ένδειξη της ευημερίας του 

ατόμου σε κάθε τομέα. 

 

Πίνακας 1. Δείκτες ανά τομέα Ποιότητας Ζωής (Schalock, 2004) 

Τομέας Ποιότητας Ζωής Δείκτες 

Συναισθηματική ευημερία Πληρότητα, Αυτοαντίληψη, Έλλειψη άγχους 

Διαπροσωπικές σχέσεις Αλληλεπιδράσεις, Σχέσεις, Στήριξη 

Υλική ευημερία Οικονομική κατάσταση, Απασχόληση, Στέγαση 

Προσωπική ανάπτυξη Εκπαίδευση, Προσωπική ικανότητα, Επίδοση 

Σωματική ευημερία 
Υγεία, Δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, 

Ελεύθερος χρόνος 

Αυτοπροσδιορισμός Αυτονομία, Στόχοι και προσωπικές αξίες, Επιλογές 

Κοινωνική ένταξη 
Ενσωμάτωση και συμμετοχή στην κοινότητα, Ρόλοι μέσα 

στην κοινότητα, Κοινωνική στήριξη 

Δικαιώματα Ανθρώπινα, Νομικά 

 

 Η έννοια της ποιότητας ζωής έχει πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες. Αφενός, 

αποτελεί μία ευαισθητοποιημένη ιδέα (sensitizing notion), που αναδεικνύει την προσωπική 

πλευρά του ατόμου, έτσι όπως το ίδιο αντιλαμβάνεται και επιθυμεί να κατευθύνει τη ζωή 

του. Αφετέρου, πρόκειται για μία κοινωνική κατασκευή για τη διευκόλυνση και την 

ταχύτερη προώθηση προγραμμάτων που θα βελτιώσουν τη ζωή των ατόμων με αναπηρία. 
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Τέλος, μέσα από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την ποιότητα ζωής δημιουργήθηκε ένας 

κοινός κώδικας επικοινωνίας για όλους τους εμπλεκόμενους και καθορίστηκε το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι ιδέες και αρχές της (Felce & Perry, 1995∙ 

Schalock,  2000). 

 Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το περιεχόμενο της ποιότητας ζωής 

κρίνεται αναγκαίο να παρουσιαστούν οι αρχές που τη διέπουν και ορισμένα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ποιότητα ζωής αφορά οχτώ βασικές 

διαστάσεις της ζωής του ατόμου, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία 

πολυδιάστατη έννοια που επηρεάζεται τόσο από προσωπικούς όσο και από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Buntix & Schalock, 2010∙ Cummin, 2005). Οι αντικειμενικές συνθήκες 

διαβίωσης, το προσωπικό αίσθημα ευημερίας αλλά και οι φιλοδοξίες του κάθε ατόμου 

αποτελούν προσωπικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ή και να 

αλληλοεπηρεαστούν επιδρώντας με θετικό ή αρνητικό τρόπο στην ποιότητα ζωής του 

ατόμου με αναπηρία (Felce & Perry, 1995). Την ίδια επίδραση στην ποιότητα ζωής μπορεί 

να έχουν εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η οικογένεια, οι φιλίες, η 

εκπαίδευση, η εργασία, η γειτονιά αλλά και το κρατικό σύστημα μέσα στο οποίο διαμένει το 

άτομο (Schalock, et al., 2002). Πρόκειται, δηλαδή, για τη σημαντική επιρροή που ασκούν 

τρία επίπεδα συστημάτων στη ζωή του ατόμου με αναπηρία: το μικροσύστημα, δηλαδή το 

στενό και καθημερινό περιβάλλον του ατόμου, το μεσοσύστημα, το οποίο αποτελούν η 

γειτονιά, η κοινότητα και οι φορείς με τους οποίους έρχεται καθημερινά σε επαφή, αλλά και 

το μακροσύστημα, όπου εμπεριέχονται η κουλτούρα του τόπου του, οι κοινωνικοπολιτικές 

τάσεις που κυριαρχούν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αξίες αλλά και 

τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου (Schalock & Verdugo, 2002). 

 Ενώ η ποιότητα ζωής αναφέρεται στις ίδιες διαστάσεις για όλα τα άτομα και 

επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες τόσο στα άτομα με αναπηρία όσο και σε αυτά χωρίς 

(Cummin, 2005∙ Schalock, et al., 2002), η αξία που δίνει το καθένα σε καθεμία διάσταση 

μπορεί να διαφέρει  (Buntix & Schalock, 2010) και να εξαρτάται από τις προσωπικές 

προσδοκίες του καθένα, οι οποίες καθορίζουν ποιες διαστάσεις της ζωής θεωρούνται 

σημαντικές για μία συγκεκριμένη περίοδο (Magerotte, 1991, όπως αναφέρεται στο 

Δελλασούδας, 2006). Συνεπώς, προκύπτει ότι αυτό που θεωρείται «καλή ποιότητα ζωής» για 

ένα άτομο, μπορεί να μην είναι για κάποιο άλλο (Schalock, et al., 2002). 

Το υποκειμενικό στοιχείο της ποιότητας ζωής εντοπίζεται και σε άλλους παράγοντες 

που την επηρεάζουν και συμβάλουν στη μοναδικότητά της τον καθένα. Συγκεκριμένα, οι 

πολιτισμικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τον κάθε διαφορετικό γεωγραφικό τόπο παίζουν 
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σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένα άτομο την ποιότητα ζωής του. 

Για παράδειγμα, βρέθηκε ότι ενήλικοι με νοητική αναπηρία στην Ταϊβάν, κρίνουν ως 

σημαντικότερους βασικούς για την επιβίωση τομείς της ζωής, όπως ασφάλεια και υγεία, σε 

αντίθεση με ενηλίκους στο δυτικό κόσμο, όπου η αυτονομία, η κοινωνική ένταξη και τα 

δικαιώματα έρχονται σε προτεραιότητα (Chou, Schalock & Tzou, 2007).  

Σημαντικό είναι, επίσης, το διαφορετικό περιεχόμενο που μπορεί να αποκτήσει η 

ποιότητα ζωής για ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Είναι κατανοητό ότι η ιεραρχία 

σημαντικότητας των διαστάσεων της ζωής για κάποιον διαφέρει, όταν αυτός βρίσκεται σε 

μικρή ηλικία από όταν πλέον είναι ηλικιωμένος. Για ένα ηλικιωμένο άτομο είναι πιθανό να 

έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία η σωματική και συναισθηματική του ευημερία, καθώς και 

οι διαπροσωπικές του σχέσεις (Schalock et al., 1999, όπως αναφέρεται στο Schalock, 2000) 

από άλλους τομείς της ζωής του. Συνεπώς, η φύση της ποιότητας ζωής ποικίλει ανάλογα και 

με προσωπικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, δείχοντας έτσι τη μεταβλητότητά της και μέσα στο χρόνο (Schalock, Gardner, & 

Bradley, 2007). 

 

2.2. Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής 

2.2.1. Σκοπός μέτρησης της ποιότητας ζωής 

Η μέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων διέπεται από ορισμένες αρχές, πάνω στις 

οποίες στηρίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι που ενδιαφέρονται να την αξιολογήσουν (Schalock 

& Verdugo, 2002): 

1. Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία βιώνουν εμπειρίες, που 

έχουν γι αυτά νόημα και αξία. 

2. Δίνει την ευκαιρία στα άτομα με νοητική αναπηρία να βιώσουν μία ζωή με ποιότητα, από 

την οποία θα αντλούν ευχαρίστηση και ικανοποίηση. 

3. Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ο κάθε τομέας της ζωής του ατόμου με αναπηρία 

επηρεάζει τόσο τον άλλον όσο και το σύνολο της ζωής του. 

4. Πραγματοποιείται μέσα σε έναν γνώριμο χώρο για το άτομο με αναπηρία, όπου θα νιώθει 

ασφάλεια. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι εκεί που εργάζεται, μένει ή παίζει. 

5. Βασίζεται τόσο σε κοινές για όλους εμπειρίες, όσο και στις δικές του προσωπικές 

εμπειρίες και βιώματα. 

 Ο σκόπος για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής είναι σαφής και αποβλέπει σε 

πρακτικές εφαρμογές. Μέσα από τη μέτρηση, επομένως, της ποιότητας ζωής των ατόμων με 
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νοητική αναπηρία επιτυγχάνεται όχι μόνο ο εντοπισμός των αναγκών που δεν έχουν 

καλυφθεί ακόμη και των τρόπων για την κάλυψή τους, αλλά επίσης ο προσδιορισμός των 

τομέων της ζωής του ατόμου που χαρακτηρίζονται από μία σχετική ποιότητα, με απώτερο 

στόχο τη διατήρησή της και τη συνέχιση της στήριξης του ατόμου στον τομέα αυτό. Η 

μέτρηση εστιάζει στις πλευρές της ζωής εκείνες του ατόμου που μπορούν να βελτιωθούν, 

στις οποίες περιλαμβάνονται ο βαθμός κάλυψης των βασικών αναγκών του ατόμου, υλικών 

κτήσεων αλλά και κοινωνικής προσαρμογής τους, επιλογές και ευκαιρίες που προσφέρονται 

στα άτομα και ο βαθμός στον οποίο τις έχουν αξιοποιήσει και τέλος στην επίδραση των 

διαφόρων περιβαλλόντων στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία 

(Schalock & Verdugo, 2002). 

 Η μέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία μπορεί και είναι 

αναγκαίο να πραγματοποιηθεί σε ευρύτερο επίπεδο φορέα και συνόλου υπηρεσιών που 

παρέχονται σε αυτά τα άτομα (Seltzer & Krauss, 2001). Σήμερα, η αξιολόγηση των φορέων 

και των υπηρεσιών τείνει να σταματήσει να γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές, αλλά 

αρχίζει να εστιάζει στην εσωτερική συγκέντρωση πληροφοριών, η επεξεργασία και 

αξιοποίηση των οποίων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του φορέα και των υπηρεσιών που 

προσφέρονται (Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova, & Van Loon, 2008). Η μέτρηση των 

προσωπικών αποτελεσμάτων (personal outcomes) των ατόμων με νοητική αναπηρία που 

υποστηρίζονται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και η αξιολόγηση των ατομικών αναγκών 

υποστήριξης μπορεί να αναλυθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο φορέα, 

ενισχύοντας τη βελτίωσή της ποιότητας ζωής καθενός ατόμου ξεχωριστά αλλά και της 

συνολικής λειτουργίας και οργάνωσης του φορέα. Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα με 

αναπηρία, οι οικογένειές τους και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παροχή στήριξης είναι σε θέση 

να πληροφορηθούν εάν οι υπηρεσίες που λαμβάνουν και παρέχουν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ατόμων αυτών (Bickman et al., 1998, όπως αναφέρεται στο Townsend-White, 

Pham, & Vassos, 2012), αλλά και να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

στοχευμένες τροποποιήσεις στην παρέμβαση και τη στήριξη που δίνεται, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους (Nota, Soresi, & Perry, 2006). 

 

2.2.2. Η πολυδιάστατη μέτρηση της Ποιότητας Ζωής 

 Για να προχωρήσει κανείς στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής χρειάζεται να 

αποδεχτεί τις τρεις βασικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί από τον Schalock (2000). 

Πρώτον, η ποιότητα ζωής αποτελείται από οχτώ βασικούς τομείς και με τον όρο αυτό 
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εννοείται το σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν την προσωπική ευημερία, που είναι το 

ίδιο για όλα τα άτομα με και χωρίς αναπηρία (Schalock, 2004). 

Δεύτερον, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει σε αποτελέσματα που αφορούν το 

άτομο, προκειμένου να ενισχυθούν τα προσωποκεντρικά προγράμματα στήριξης και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ατόμου. 

Τρίτον, το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής των ατόμων αποτελείται από πολλούς τομείς 

και επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, που σχετίζονται τόσο με το ίδιο το άτομο όσο 

και με το περιβάλλον του, καθιστά αναγκαία τη μέτρησή της με ποικίλες μεθόδους (Schalock 

& Verdugo, 2002). Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία είναι δηλαδή 

και αυτή με τη σειρά της πολυδιάστατη, περιλαμβάνοντας την οπτική του ίδιου του ατόμου, 

του προσωπικού στήριξής του, των μελών της οικογένειας αλλά και στοιχεία που 

προκύπτουν από παρατήρηση των συνθηκών διαβίωσής του (Nota, Soresi, & Perry, 2006· 

Vandergriff & Chubon, 1994). Αυτό οφείλεται στην αντίληψη ότι οι προσωπικές εκτιμήσεις 

και πεποιθήσεις του ατόμου επηρεάζονται από τα οικοσυστήματα μέσα στα οποία ζουν, τόσο 

σε μικροεπίπεδο όσο και μακροεπίπεδο (Wong, Wong, Schalock, & Chou, 2011). 

 Η αξιολόγηση επομένως της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία 

μπορεί να είναι υποκειμενική ή αντικειμενική, ανάλογα με τα στοιχεία που αξιολογούνται 

κάθε φορά και το μέσο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται. Η υποκειμενική αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής σχετίζεται με την προσωπική εκτίμηση και συνείδηση του ατόμου με 

νοητική αναπηρία για θέματα και τομείς της ζωής του που έχουν ενδιαφέρον να 

αξιολογηθούν (Cummin, 2005). Πρόκειται για αξιολόγηση των υποκειμενικών ή 

«ψυχολογικών» δεικτών, μέσα από τους οποίους προσδιορίζεται η ποιότητα ζωής αναφορικά 

με το πώς βιώνει το άτομο τη ζωή του και πώς αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες που του δίνονται 

να κάνει επιλογές (Cummins, 1996, όπως αναφέρεται στο Chowdhury & Benson, 2011). Η 

εκτίμηση της ζωής του ατόμου μέσα από τη δική του προοπτική θεωρείται ως ο πιο ακριβής 

τρόπος μέτρησης της ποιότητάς της, δεδομένου ότι η ποιότητα ζωής διαφέρει από άτομο σε 

άτομο και περιέχει έντονα το υποκειμενικό στοιχείο (Chowdhury & Benson, 2011). Η 

κατασκευή ενός έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου που θα αντανακλά τους υποκειμενικούς 

αυτούς δείκτες, ρωτώντας το άτομο πόσο ικανοποιημένο είναι από τους διάφορους τομείς 

της ζωής του, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής αυτού του 

ατόμου (Wong, Wong, Schalock, & Chou, 2011). 

 Ως μέσο μέτρησης των υποκειμενικών στοιχείων της ποιότητας ζωής 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο οι αυτοαναφορές, όπου δίνεται η δυνατότητα στο άτομο 

να εκφράσει την άποψή του για τη ζωή του (Claes, Vandevelde, Van Hove, Van Loon, 
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Verschelden, & Schalock, 2012). Επειδή τα αποτελέσματα των αυτοαναφορών συνιστούν 

ποιοτικά δεδομένα, κρίνεται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν κλίμακες Likert για την 

ποσοτικοποίηση των επιλογών του ατόμου ως προς το βαθμό ικανοποίησής του (Wehmeyer 

& Schalock, 2001). Το ίδιο το άτομο με νοητική αναπηρία εκπροσωπεί τον εαυτό του και 

κρίνει την ποιότητα ζωής του, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο βιώνει ευχαρίστηση 

και ευτυχία από τη ζωή αλλά και το βαθμό στον οποίο έχει συνείδηση των προσωπικών του 

επιθυμιών και των προσδοκιών του στη ζωή (Janssen, Schuengel, & Stolk, 2005). Η 

αυτοαναφορά αποτελεί μία στατιστικώς αξιόπιστη μέθοδο, οι βαθμολογίες της οποίας 

προκύπτουν μέσα από μία συνέντευξη – συζήτηση ανάμεσα στο άτομο με αναπηρία και τον 

ερευνητή (Claes, Vandevelde, Van Hove, Van Loon, Verschelden, & Schalock, 2012). 

 Ένας βασικός περιορισμός της χρήσης αυτοαναφορών είναι το γεγονός ότι τα άτομα 

με νοητική αναπηρία θα πρέπει να εμφανίζουν ένα επαρκές επικοινωνιακό επίπεδο, 

προκειμένου να είσαι σε θέση να κατανοήσουν τις ερωτήσεις και να απαντήσουν για τον 

εαυτό τους (Gerber, Baud, Giroud, & Carminati, 2008). Γίνεται αντιληπτή συνεπώς η 

δυσκολία στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής από άτομα με βαριές αναπηρίες, καθώς 

συχνά δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, όπως και το 

επίπεδο ικανοποίησής τους με τις συνθήκες διαβίωσής τους (McIntyre, Kraemer, Blacher, & 

Simmerman, 2004).  

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως η μέθοδος των διαμεσολαβητών με την 

υπόθεση ότι πρόκειται για άτομα που γνωρίζουν το άτομο με αναπηρία και είναι σε θέση να 

παρέχουν μία ικανοποιητική εκτίμηση των απαντήσεων που θα έδινε το άτομο (Stancliffe, 

1999). Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση με διαμεσολαβητές δε θα πρέπει να συγχέεται με 

τις αυτοαναφορές, αλλά αντιθέτως πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως η προοπτική ενός 

άλλου ατόμου (Schalock, Gardner, & Bradley, 2007). Οι διαμεσολαβητές, δύο άτομα από το 

οικείο περιβάλλον του ατόμου με αναπηρία, καλούνται να απαντήσουν «σαν να είναι το 

άτομο», χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το μέσο όρο των απαντήσεών τους ως την 

επικρατέστερη βαθμολογία (Schalock, Gardner, & Bradley, 2007). Βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του διαμεσολαβητή πρέπει να είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, το είδος της σχέσης 

του με το άτομο με αναπηρία, όπως για παράδειγμα γονέας, φίλος, προσωπικό στήριξης κλπ. 

Άλλα χαρακτηριστικά που είναι πιθανό να παίζουν ρόλο για την αποτελεσματικότητα των 

εκτιμήσεων των διαμεσολαβητών, είναι το φύλο και η ηλικία του συγκριτικά με το άτομο με 

αναπηρία, η διάρκεια συσχέτισης με το άτομο και η συχνότητα επαφής μαζί του (Chowdhury 

& Benson, 2011·Felce & Perry, 1995). 
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 Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και όπου έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο 

αυτοαναφορές όσο και διαμεσολαβητές για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ίδιων 

ατόμων, παρατηρείται συχνά αναντιστοιχία ως προς την ακρίβεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο 

μεθόδους (Nota, Soresi, & Perry, 2006). Εμφανίζεται, δηλαδή, συχνά μία τάση υποτίμησης 

της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, βαθμολογώντας τους διάφορους δείκτες 

χαμηλότερα από τα άτομα με αναπηρία. Ομοίως, σε άλλη έρευνα, τα άτομα με νοητική 

αναπηρία έδειξαν να βαθμολογούν ορισμένους τομείς  της ζωής τους υψηλότερα από τους 

διαμεσολαβητές (Claes, Vandevelde, Van Hove, Van Loon, Verschelden, & Schalock, 2012). 

 Η ασυμφωνία ανάμεσα στις εκτιμήσεις των αυτοαναφορών και των διαμεσολαβητών 

μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων. Είναι φυσικό οι διαμεσολαβητές, παρά τη στενή 

σχέση που έχουν με το άτομο, να μη γνωρίζουν όλα τα στοιχεία για ορισμένα θέματα της 

ποιότητας ζωής που είναι σημαντικά για τα άτομα με νοητική αναπηρία (Janssen, Schuengel, 

& Stolk, 2005). Επίσης, παρά την προσπάθεια που μπορεί να καταβάλλουν οι 

διαμεσολαβητές, ώστε να μπούνε στη θέση των ατόμων με αναπηρία, είναι πιθανό να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διάκριση ανάμεσα στις δικές τους αξίες και πρότυπα και σε 

αυτά των ατόμων με αναπηρία (Janssen, Schuengel, & Stolk, 2005). Τα άτομα με αναπηρία 

είναι εξοικειωμένα με την κατάστασή τους και έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες 

διαβίωσής τους, με αποτέλεσμα να δείχνουν λιγότερο επικριτικοί με την ποιότητα ζωής που 

λαμβάνουν, παρόλο που οι συνθήκες διαβίωσης μπορεί να μην είναι πάντοτε ικανοποιητικές 

(Felce & Perry, 1995·McVilly et al., 2000, όπως αναφέρεται στο Claes, Vandevelde, Van 

Hove, Van Loon, Verschelden, & Schalock, 2012). Από την άλλη μεριά, η υπερτίμηση της 

ποιότητας ζωής τους μπορεί να αποτελεί στρατηγική αντιμετώπισης της ζωής τους, σύμφωνα 

με την οποία δεν προσαρμόζονται, ούτε συμβιβάζονται με τη ζωή, αλλά εκφράζουν μία 

παραίτηση και αβοηθησία, νιώθοντας ότι είναι συδημιουργοί αυτής. Σημαντικό ρόλο, επίσης, 

παίζει η διαφορετική οπτική από την οποία προσεγγίζουν την ποιότητα ζωής τα άτομα με 

αναπηρία και οι διαμεσολαβητές. Τα πρώτα, δηλαδή, έχουν συνήθως ως μέτρο σύγκρισης 

άλλα άτομα με αναπηρία που γνωρίζουν, σε αντίθεση με τους διαμεσολαβητές που 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα των ατόμων με νοητική αναπηρία με άτομα που δεν έχουν 

αναπηρία  (Stancliffe, 1999).  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διαφορές ανάμεσα στις εκτιμήσεις των 

αυτοαναφορών και των διαμεσολαβητών δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως σημάδι 

αναξιοπιστίας μίας από των δύο πηγών, αλλά ως διαφορετική προοπτική δύο διαφορετικών 

μεταξύ τους ομάδων (Stancliffe, 1999).  
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 Η αντικειμενική ή «λειτουργική» αξιολόγηση αποτελείται από κοινωνικούς δείκτες, 

μετρήσιμες μεταβλητές που μπορούν να παρατηρηθούν (Cummin, 2005∙ Felce & Perry, 

1995, όπως αναφέρεται στο Chowdhury & Benson, 2011). Αναφέρεται στους παράγοντες 

εκείνους που σχετίζονται με εξωτερικές – περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ρυθμίσεις για τη 

διαμονή, την εκπαίδευση, την υγεία και εργασία τους, την οικονομική και οικογενειακή τους 

κατάσταση κλπ (Felce & Perry, 1995, όπως αναφέρεται στο Chowdhury & Benson, 2011). Η 

λειτουργική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αυτών συνθηκών που επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής του ατόμου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τυπικές φόρμες όπως 

κλίμακες βαθμολόγησης, ερωτηματολόγια και άμεση ή συμμετοχική παρατήρηση (Schalock, 

2000). Ακόμη όμως και κατά την εκτίμηση της ποιότητας ζωής με τα παραπάνω 

αντικειμενικά μέσα, το άτομο που καλείται να αξιολογήσει θα πρέπει να γνωρίζει καλά το 

άτομο με αναπηρία και να είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει το άτομο σε ένα ή περισσότερα 

περιβάλλοντα για μία χρονική περίοδο 3-6 μηνών περίπου (Bonham et al., 2004· Schalock & 

Keith, 1993). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση για 

την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης του ατόμου. Μέσα από τη λειτουργική αξιολόγηση, 

τα αποτελέσματα της μέτρησης είναι περισσότερο αντικειμενικά και δίνουν την ευκαιρία για 

ανατροφοδότηση στους παροχείς υπηρεσιών ως προς τους τρόπους βελτίωσής τους για μία 

καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων που υποστηρίζουν (Schalock, 2000). 

 Η μέτρηση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου με νοητική αναπηρία με υποκειμενικά ή 

αντικειμενικά κριτήρια είναι πιθανό να προξενεί προβληματισμό και αβεβαιότητα ως προς 

την καταλληλότητα της επιλογής ενός από τους δύο αυτούς τρόπους. Ένας νέος ερευνητής, 

ένας φορέας στήριξης και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προβεί σε αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής ατόμων με νοητική αναπηρία είναι λογικό να αμφιταλλαντεύεται, καθώς δε 

γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ο συνδυασμός της υποκειμενικής και την αντικειμενικής 

μέτρησης μπορεί να γίνει εφικτός.  

Πρόταση στον παραπάνω προβληματισμό αποτελεί μία προσέγγιση, σύμφωνα με την 

οποία, κατά την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, οι τομείς της ζωής του ατόμου χρειάζεται να 

μένουν σταθεροί και να τροποποιείται απλώς ο τρόπος μέτρησης για τους αντίστοιχους 

δείκτες. Για παράδειγμα, προτείνεται για τη μέτρηση των τομέων της συναισθηματικής 

ευημερίας, του αυτοπροσδιορισμού, των δικαιωμάτων και των διαπροσωπικών σχέσεων η 

εφαρμογή της υποκειμενικής μέτρησης, ενώ για τους τομείς της υλικής ευημερίας, της 

προσωπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης θεωρείται καταλληλότερη η λειτουργική 

αξιολόγηση (Brown, Schalock, & Brown, 2009). 
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Ένας συνδυασμός, συνεπώς, των παραπάνω μετρήσεων, της υποκειμενικής και της 

αντικειμενικής, είναι δυνατό να πετύχει το ταίριασμα μίας προσωπικής προοπτικής για τις 

συνθήκες διαβίωσης του ατόμου και μίας αντικειμενικής προοπτικής για τις συνθήκες αυτές 

(Felce & Perry, 1995). Έτσι, ενισχύεται η κατανόηση της πολυπλοκότητας της έννοιας της 

ποιότητας ζωής και του ρόλου των διαφόρων μεταβλητών στην αντίληψή της (Wehmeyer & 

Schalock, 2001), θεωρώντας ως ευρέως αποδεκτή πλέον την προσέγγιση του μεθοδολογικού 

πλουραλισμού  για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής (Schalock, 2004). 

 

2.2.3. Διαδικασία Αξιολόγησης 

 Το άτομο που αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ποιότητα ζωής ενός ατόμου με 

νοητική αναπηρία, κάνοντάς του τις κατάλληλες ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στους 

δείκτες των τομέων της ποιότητας ζωής, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του βασικούς άξονες, 

προκειμένου η αξιολόγηση να υλοποιηθεί με επιτυχία.  

 Η καλή γνώση της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι ύψιστης σημασίας, ώστε να μη 

βρεθεί ο ερευνητής απροετοίμαστος και να προκύψουν από την αξιολόγηση τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διαρκή κατάρτιση και 

επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή τη διαδικασία. Για να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία η προσπάθεια εκτίμησης της ποιότητας ζωης ατόμων με αναπηρία, κρίνεται 

αναγκαίο αλλά και προϋπόθεση να γίνει συνειδητή από τους εμπλεκόμενους η χρησιμότητα 

και σημασία της διαδικασίας (Magerotte, 1991, όπως αναφέρεται στο Δελλασούδας, 2006). 

 Σύμφωνα με τους Tasse et al (2005) (οπως αναφέρεται στο Schalock, Gardner, & 

Bradley, 2007), ο ερευνητής που πραγματοποιεί τη συνέντευξη – συζήτηση με το άτομο με 

νοητική αναπηρία πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ορισμένα στοιχεία, τα οποία θα 

αποτρέψουν την εμφάνιση εμποδίων στη διαδικασία. Είναι σημαντικό ο ερευνητής να έχει 

στο νου του ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν βιώσει πολλές φορές τον στιγματισμό, με 

αποτέλεσμα φτάνοντας στην ενήλικη ζωή ορισμένα από αυτά να αντιδρουν έντονα, όταν 

θεωρούν ότι εκλαμβάνονται ως ανίκανα ή ότι υποτιμούνται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που 

μπορεί να εμφανίσουν είναι η τάση να επιθυμούν να ευχαριστήσουν τα άτομα που ασκούν 

κάποια «εξουσία», δείχνοντας συγκαταβατικοί στις ερωτήσεις που τους γίνονται, 

συμφωνώντας δηλαδή με τον ερευνητή σε κάθε ερώτημα. Τέλος, δε θα πρέπει να διαφεύγει 

από το μυαλό του ερευνητή, ότι το άτομο με αναπηρία είναι πιθανό να χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί την ερώτηση και να σχηματίσει μία απάντηση, όπως 
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επίσης το γεγονός ότι μακροσκελείς ερωτήσεις και σύνθετες οδηγίες μπορεί να μη γίνονται 

απόλυτα κατανοητές από τα άτομα. 

 Ωστόσο, επιπρόσθετα εμπόδια στη διαδικασία της αξιολόγησης προκύπτουν και από 

άλλους παράγοντες που δεν αφορούν το άτομο με νοητική αναπηρία, αλλά το φορέα στον 

οποίο διαμένει ή απασχολείται κι ο οποίος θα αποτελέσει σημαντικό βοηθό στην όλη 

διαδικασία. Φορείς, που επί χρόνια έχουν συνηθίσει να λειτουργούν με δικό τους τρόπο και 

ρυθμό, συνηθίζουν να σχηματίζουν μία μορφή αντίστασης προς οποιαδήποτε εξωτερική 

παρέμβαση, και ακόμη περισσότερο προς μία αξιολόγηση, η οποία προτείνεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. Την παραπάνω αντίσταση ενισχύει το επιχείρημα που συχνά 

επικαλούνται για έλλειψη χρόνου, χρημάτων και προσωπικού, μέσω των οποίων θα 

διευκολυνόταν η διαδικασία της αξιολόγησης (Magerotte, 1991, όπως αναφέρεται στο 

Δελλασούδας, 2006).  

 Για τους παραπάνω λόγους αναφορικά με τις αντιστάσεις των ατόμων με νοητική 

αναπηρία, οι Tasse et al (2005) (οπως αναφέρεται στο Schalock, Gardner, & Bradley, 2007) 

κάνουν προτάσεις, ώστε να μην ορθωθούν προβλήματα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η 

παροχή πρόσθετου χρόνου για την επεξεργασία των ερωτήσεων από τα άτομα με αναπηρία, 

η γνωριμία με το άτομο με αναπηρία  και η ξεκαθάριση των στόχων της έρευνας από την 

αρχή της διαδικασίας, η διασφάλιση στον ερωτώμενο ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις, η ανίχνευση από την πλευρά του ερευνητή ερωτήσεων που δεν έγιναν 

κατανοητές, προκειμένου να τις επαναλάβει αλλά και η απλοποίηση των διαφορετικών 

συστημάτων συλλογής δεδομένων, είναι ορισμένες από τις τεχνικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν για τον παραπάνω σκοπό (Claes et al., 2012 ·Schalock & Verdugo, 2002).  

 Ο ερευνητής θα πρέπει να πραγματοποιεί τις ερωτήσεις με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε 

πρώτον να γίνονται κατανοητές από το άτομο με αναπηρία και δεύτερον να δημιουργηθεί 

ένα ζεστό και οικείο κλίμα, που θα μειώσει τις πιθανές αναστολές του ατόμου να απαντήσει. 

Για το λόγο αυτό, είναι καλό να μη διαβάζονται απλώς οι ερωτήσεις προς το άτομο με 

αναπηρία και προσδοκάται η άμεση απάντησή τους. Ο ερευνητής, αφού διαβάσει την 

ερώτηση, θα πρέπει να είναι έτοιμος να την επαναλάβει, να την παραφράσει ή να δώσει 

παραδείγματα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη κατανόησή της από 

τον ερωτώμενο (Bramston, Bruggerman, & Pretty, 2002· Claes, et al., 2012).  
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2.3. Εφαρμογές της Ποιότητας Ζωής στους ενηλίκους με νοητική αναπηρία 

Από τους βασικούς σκοπούς της μέτρησης της ποιότητας ζωής είναι, όπως 

αναφέρθηκε σε αρκετά σημεία παραπάνω, η βελτίωση των προγραμμάτων υποστήριξης που 

δέχονται τα άτομα με νοητική αναπηρία μέσα στους διάφορους φορείς και υπηρεσίες που τα 

παρέχουν. Ο εντοπισμός των τομέων και των δεικτών εκείνων που χρήζουν βελτίωσης για 

την ενίσχυση της ποιότητας ζωής τους, δεν αρκεί από μόνος του για να επέλθει αυτή η 

ενίσχυση. Οι φορείς στήριξης χρειάζεται να αντιληφθούν τη δυναμική σχέση της 

λειτουργικότητας του ατόμου με το περιβάλλον του, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που 

παίζει το ίδιο το άτομο και η ψυχοσωματική του κατάσταση στην ανάπτυξή του, 

προκειμένου να στραφούν σε προγράμματα που είναι προσανατολισμένα στην ποιότητα 

ζωής αυτών των ατόμων (Buntix & Schalock, 2010). 

Το άτομο θα πρέπει να αποκτήσει, δηλαδή, ουσιαστική θέση στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων στήριξής του, με τις απόψεις, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του να 

λαμβάνονται υπόψη (Verdugo, Schalock, Keith, & Stancliffe, 2005). Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόγραμμα δε θα εστιάζει απαραίτητα στη στέγαση, την υγεία και την ασφάλεια, όπως 

συνήθιζε μέχρι σήμερα, αλλά στους τομείς εκείνους που το άτομο έχει εκτιμήσει ότι έχει 

περισσότερη ανάγκη για υποστήριξη. Συνεπώς, ένας κεντρικός σχεδιασμός, με ομοιομορφία 

και προβλεψιμότητα για όλα τα άτομα που υποστηρίζονται στον φορέα κρίνεται αναγκαίο να 

εγκαταλειφθεί, καθώς το κάθε άτομο δε χρειάζεται υποστήριξη στους ίδιους τομείς ή στον 

ίδιο βαθμό με το άλλο (De Waele et al., 2005· Schalock, Gardner, & Bradley, 2007).  

Σύμφωνα με το Magerotte (1991) (όπως αναφέρεται στο Δελλασούδας, 2006), στις 

ενέργειες που στοχεύουν εξατομικευμένα στη διαμόρφωση μιας ποιοτικής ζωής για το άτομο 

συμπεριλαμβάνονται α) η προώθηση των δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων που έχει το 

άτομο με νοητική αναπηρία στην κοινότητα, β) η ενίσχυση των «δυνατών» σημείων του 

ατόμου με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες του και προσπαθώντας να τις 

αντιμετωπίσει, γ) η βοήθεια του ατόμου με αναπηρία να φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

ελέγχου της ζωής του, δ) η υποστήριξη και στενή συνεργασία με την οικογένεια του ατόμου 

και ε) η ευρύτερη προσαρμογή του περιβάλλοντος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

ατόμου με αναπηρία. 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία πρέπει να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους 

προκειμένου να έχουν ποιότητα ζωής, στόχος προς τον οποίο οι πρακτικές των υπηρεσιών, 

που τους παρέχονται, θα πρέπει να κατευθύνονται. Για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

εκείνων που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν οι ίδιοι τις ζωές τους, χρειάζεται να 

αλλάξει ο τρόπος σκέψης των προγραμμάτων στήριξης και ο τρόπος λειτουργίας του 
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προσωπικού των φορέων  (De Waele et al., 2005). Οι παροχείς υπηρεσιών των ατόμων με 

νοητική αναπηρία πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη διδασκαλία δεξιοτήτων 

που θα τα βοηθήσουν να γίνουν οι κύριοι διαχειριστές στη ζωή τους, αλλά και στην παροχή 

ευκαιριών για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων που θα καλλιεργήσουν. Το άτομο με νοητική 

αναπηρία χρειάζεται να εκπαιδευτεί, ώστε να κάνει τις δικές του επιλογές και να είναι σε 

θέση να τις επικοινωνήσει στο κοινωνικό του περιβάλλον. Συνεπώς, το προσωπικό των 

φορέων στήριξης είναι σημαντικό να προσφέρει στο άτομο με νοητική αναπηρία τη 

δυνατότητα και τους εναλλακτικούς τρόπους να επιδείξει τις προτιμήσεις του και τις 

αποφάσεις που παίρνει για την καθημερινότητά του. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι 

επιλογές των ατόμων με νοητική αναπηρία δεν είναι δυνατό να βρουν ανταπόκριση από τον 

περίγυρο, κρίνεται αναγκαίο να παρέχονται σε αυτά ευκαιρίες για επιλογές, ώστε μέσα από 

τις εμπειρίες αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης που αποκτούν, να αποκτήσουν αφενός 

δεξιότητες στη λήψη προσωπικών αποφάσεων και αφετέρου να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι 

όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε αυτούς, γεγονός που ισχύει για κάθε άτομο με και χωρίς 

αναπηρία (Schalock & Verdugo, 2002). Για το σκοπό αυτό χρήσιμη μπορεί να σταθεί η 

θέσπιση του ρόλου ενός προσωπικού βοηθού για το κάθε άτομο με νοητική αναπηρία. 

Πρόκειται για κάποιο άτομο που θα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για το άτομο με 

νοητική αναπηρία καθώς όταν κρίνεται αναγκαίο, θα λειτουργεί ως «διερμηνέας» των 

επιθυμιών του ατόμου, του βαθμού ικανοποίησής του με τις υπηρεσίες που του παρέχονται 

και των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει. Με τη βοήθεια του προσωπικού βοηθού, 

το άτομο με νοητική αναπηρία θα συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό του προσωπικού του 

προγράμματος δίνοντας έμφαση στη στήριξη των προσωπικών του αναγκών  (De Waele et 

al., 2005). 

Η παροχή πολλαπλών ευκαιριών στα άτομα με νοητική αναπηρία για να κάνουν τις 

δικές τους επιλογές σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, η 

οποία κρίνεται ύψιστης σημασίας και βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων στήριξής τους, προκειμένου να βιώσουν μία αυτόνομη και όσο το δυνατόν 

περισσότερο ανεξάρτητη ζωή. Η λήψη αποφάσεων αφορά μία διαδικασία επιλογής  της 

καλύτερης πιθανής λύσης σε μία προβληματική κατάσταση, δεδομένων των περιστάσεων, 

των προτεραιοτήτων και των αναγκών του ατόμου. Η απόκτηση εμπειριών σε καταστάσεις 

που απαιτούν τη λήψη μίας σημαντικής απόφασης και προϋποθέτουν το συλλογισμό πιθανών 

συνεπειών της κάθε απόφασης κρίνεται σημαντικό να ενταχθούν στο καθημερινό πρόγραμμα 

των ατόμων με νοητική αναπηρία, εάν αυτό στοχεύει στην ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου 

ως ενήλικας (Schalock & Verdugo, 2002). 



34 

 

Τέλος, αναφορικά με την ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων για μία ενήλικη ζωή 

που χαρακτηρίζεται από ποιότητα, το προσωπικό των φορέων στήριξης θα πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Μέσα από την ανάπτυξή τους, 

τα άτομα με νοητική αναπηρία θα είναι ικανά να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις, να 

αποκτήσουν δηλαδή φίλους και συντρόφους αλλά και να τους διατηρήσουν, βιώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο καταστάσεις που θα τους οδηγήσουν σε υψηλότερη αίσθηση ικανοποίησης 

από τη ζωή  (Miller & Chan, 2008). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω από το Magerotte (1991) (όπως αναφέρεται στο 

Δελλασούδας, 2006),  μία βασική ενέργεια των προγραμμάτων στήριξης για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία αποτελεί η υποστήριξη και στενή 

συνεργασία με την οικογένεια του ατόμου. Η υπάρχουσα δυσπιστία των γονέων για τα 

προγράμματα υποστήριξης των ενήλικων παιδιών τους γεννάει την αντίληψη ότι η φροντίδα 

και η προστασία των ίδιων είναι απαραίτητες γι αυτά, προκειμένου να τα καταφέρουν στη 

ζωή τους. Η δυσπιστία που προβάλλουν εστιάζει σε ζητήματα μειωμένου και ασταθούς 

προσωπικού υποστήριξης, καθιέρωσης αυστηρών καθημερινών ρουτίνων αλλά και τρόπων 

επιβολής στα παιδιά τους, καθώς και μη συμπερίληψης των ίδιων στο σχεδιασμό των 

προγραμμάτων και τη λήψη αποφάσεων (Chowdhury & Benson, 2011). Σε έρευνα που 

διεξήγαγαν οι  Yoong και Koritsas (2012), οι γονείς ενηλίκων με νοητική αναπηρία δείχνουν 

να επιθυμούν ευέλικτες και αξιόπιστες υπηρεσίες για τα παιδιά τους, την ύπαρξη ενός 

στάδιου προσαρμογής των ατόμων με νοητική αναπηρία από τη διαμονή στο σπίτι ή το 

ίδρυμα σε ένα περισσότερο ανεξάρτητο πλαίσιο διαμονής, καθώς επίσης και περισσότερες 

ευκαιρίες για επιλογές στις υπηρεσίες στήριξης που προσφέρονται σε αυτά.  

Όλα τα παραπάνω χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους 

προγραμμάτων στήριξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς η οικογένειά τους ασκεί 

πολύπλευρη και πολυδιάστατη επίδραση στην ποιότητα ζωής τους. Έτσι διαπιστώνεται ότι 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συνεργασία ανάμεσα στον εκάστοτε φορέα στήριξης και την 

οικογένεια των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, που υποστηρίζει. Οι γονείς διαθέτουν όλες 

τις απαραίτητες και κρίσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους και είναι σε θέση να 

διαφωτίσουν πλευρές του ιστορικού τους, να παρέχουν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις 

ικανότητες, τις δυσκολίες, τις έντονες επιθυμίες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, ώστε να 

διευκολυνθεί ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου πλαισίου και προγράμματος γι’ αυτά 

(Magerotte, 1991 όπως αναφέρεται στο Δελλασούδας, 2006). Μία τέτοια συνεργασία δεν 

μπορεί να προκύψει μονόπλευρα, είτε μόνο από τους υπεύθυνους ενός φορέα είτε μόνο από 

τους γονείς του ατόμου με νοητική αναπηρία. Είναι αναγκαίο να γίνουν μελλοντικά και σε 
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συνεχή βάση στοχευμένες προσπάθειες εκπαίδευσης των εργαζομένων σε φορείς 

υποστήριξης, ώστε να είναι ικανοί να προσαρμόζουν κάθε φορά το ρόλο τους στα επίπεδα 

ετοιμότητας των γονέων με τους οποίους συνεργάζονται  (Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). 

Με την έγκαιρη τοποθέτηση του γονέα στο κέντρο του δικτύου στήριξης, είναι περισσότερο 

πιθανό το δίκτυο αυτό για τον ενήλικο με νοητική αναπηρία να αντέξει ακόμη και όταν οι 

γονείς του δε θα είναι πλέον σε θέση να του παρέχουν φροντίδα. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό 

ότι μέσα από μία συνεργασία οικογένειας – φορέα το όφελος είναι πολύπλευρο: μειώνεται το 

άγχος των γονέων για τη φροντίδα των ενήλικων παιδιών τους μετά το θάνατό τους, 

διευκολύνεται ο σχεδιασμός του προγράμματος στήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, 

καθώς εστιάζει ακόμη περισσότερο στα προσωπικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματά τους 

και φυσικά βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όχι μόνο των ίδιων ατόμων με αναπηρία, αλλά και 

των οικογενειών τους, καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόκειται για αλληλένδετα στοιχεία  

(Dillerburger & McKerr, 2010). 

Τέλος, ύψιστης σημασίας ενέργεια των προγραμμάτων υποστήριξης για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι η προσαρμογή του 

περιβάλλοντος στο οποίο διαμένουν, ώστε να είναι φιλικά προς αυτά και να μειώνουν την 

αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά και τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία. Ρυθμίσεις για 

την ευκολότερη πρόσβασή τους στο σπίτι και την κοινότητα, τροποποιήσεις στις σκάλες, στα 

πόμολα της πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια, παροχή ευκολιών, όπως βοηθήματα 

προσανατολισμού στο χώρο, κωδικοποίηση σημείων στο χώρο με χρώματα, ειδικές βοητικές 

συσκευές, διαμόρφωση χώρων με κατάλληλα έπιπλα, καθώς και η παροχή ευκαιριών για 

επιλογές και έλεγχο στη ζωή τους αναφορικά με απλά καθημερινά στοιχεία, όπως τα φώτα, η 

θερμοκρασία και η εκμετάλλευση του ιδιωτικού τους χώρου, αποτελούν συμπληρωματικά 

αλλά θεμελιώδη στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς στήριξης 

των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, προκειμένου να επέλθει συνολική βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους (Schalock, et al., 2002). 

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προσανατολισμένων στην ποιότητα ζωής των ατόμων 

με νοητική αναπηρία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν οι παρεμβάσεις που εφαρμοστούν 

δεν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές της ποιότητας ζωής (Brown, Keith & Schalock, 

2005· Schalock, 2005). Τα προσωποκεντρικά αποτελέσματα που θα μετρηθούν με σκοπό τη 

δημιουργία ευκαιριών για συντήρηση ή βελτίωσή τους αφορούν ενδείξεις σχετικές με την 

ικανοποίησή τους από τη ζωή, την ανεξαρτησία που τη χαρακτηρίζει, την παραγωγικότητα, 

αλλά και την ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα (Schalock, 2001, όπως αναφέρεται στο De 

Waele et al., 2005). Ένα προσανατολισμένο σε μία ποιοτική ζωή πρόγραμμα στήριξης 
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εστιάζει σε μακροχρόνια κι όχι βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως θα μπορούσε να είναι η 

στιγμιαία ικανοποίηση από ένα συμβάν (De Waele et al., 2005). Αντίθετα, δημιουργεί τις 

συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν σε μία διαρκή ικανοποίηση του ατόμου από τη ζωή του. 

Ανάλογα με τον τομέα της ποιότητας ζωής του ατόμου που ελέγχεται κάθε φορά 

προτείνεται από τους De Waele et al. (2005) ένα σύνολο ενδείξεων ως κριτήριο επίτευξης 

της επιθυμητής ποιότητας. Συγκεκριμένα, στον τομέα της συναισθηματικής ευημερίας, η 

ικανοποίηση που νιώθει το άτομο, ο βαθμός αυτοαντίληψής του και η απουσία άγχους στη 

ζωή του αποτελούν θετικές ενδείξεις. Ακολούθως, για τον τομέα των διαπροσωπικών 

σχέσεων ενδείξεις αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις του ατόμου με νοητική αναπηρία με άλλα 

άτομα, για τον τομέα της υλικής ευημερίας σημαντικό ρόλο κατέχει η οικονομική και 

επαγγελματική κατάσταση του ατόμου, καθώς και ο τύπος διαμονής του, ενώ για την 

προσωπική ανάπτυξη σημαντική θετική ένδειξη αποτελεί το μορφωτικό του επίπεδο, όπως 

και οι προσωπικές ικανότητες. Αναφορικά με τον τομέα της σωματικής ευημερίας, για να 

χαρακτηριστεί αυτός ως ποιοτικός, αναμένεται το άτομο να επιδείξει καλή κατάσταση 

υγείας, ποικίλες δραστηριότητες καθημερινής ζωής και αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. Όταν 

το άτομο με νοητική αναπηρία εμφανίσει καλό επίπεδο αυτονομίας, θέτει στόχους, κάνει 

επιλογές σύμφωνες με τις προσωπικές του αξίες, τότε ο τομέας του αυτοπροσδιορισμού 

μπορεί να χαρακτηριστεί καλώς ποιοτικά. Για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης γίνεται 

κατανοητό ότι αναμένεται το άτομο να είναι ενσωματωμένο στην κοινότητα, να κατέχει 

ενεργό ρόλο μέσα σε αυτήν και να λαμβάνει την κοινωνική στήριξη όταν τη χρειάζεται. 

Τέλος, όσον αφορά τον τομέα των δικαιωμάτων, τόσο τα ανθρώπινα όσο και τα νομικά του 

δικαιώματα χρειάζεται να τα αναγνωρίζει και να τα εξασκεί, προκειμένου να θεωρεί ότι ο 

τομέας αυτός της ζωής του χαρακτηρίζεται από ποιότητα.  

Για την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και προκειμένου το πρόγραμμα να σχεδιαστεί από 

τους εμπλεκόμενους σε αυτό με βάση τις αρχές της ποιότητας ζωής, κρίνεται αναγκαία η 

επιμόρφωσή τους πάνω σε αυτές. Τομείς, ωστόσο, της επιμόρφωσης δεν αποτελούν μόνο οι 

βασικές αρχές της ποιότητας ζωής, αλλά και η αντιστοιχία τους στην πράξη και την 

καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Ανάμεσα στις προτάσεις για βελτίωση της 

ποιότητας ζωής γίνεται αναφορά στην επιμόρφωση του προσωπικού από καθοδηγητές, οι 

οποίοι θα παρατηρούν το προσωπικό και τα άτομα με νοητική αναπηρία και θα παρέχουν 

ανατροφοδότηση σχετικά με τη ζωή που ζουν τα τελευταία, το ρόλο που έχουν τα ίδια στη 

ζωή τους και την παροχή ευκαιριών για μάθηση. Τέλος, ουσιαστικός παράγοντας στην όλη 

προσπάθεια για αλλαγή είναι ο επανακαθορισμός του ρόλου και των λειτουργιών του φορέα 
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στήριξης και η μετάβασή του από έναν «κλειστό» φορέα σε μία γέφυρα με την κοινότητα 

(Schalock et al., 2008). 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία δεν είναι δυνατό 

να επιτευχθεί, ωστόσο, μόνο μέσα από τις προσπάθειες των φορέων υποστήριξης, ούτε 

αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά αυτών. Πρόκειται για συλλογική ευθύνη της δημόσιας 

πολιτικής, οι ενέργειες της οποίας θα πρέπει να προσανατολίζονται και αυτές σε έναν 

συγκεκριμένο στόχο, αυτόν των αυξημένων προσωπικών αποτελεσμάτων των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Η εμπλοκή, δηλαδή, όλων των ενδιαφερόμενων, όχι μόνο σε μικρο και 

μέσο επίπεδο, αλλά και σε μακροεπίπεδο κρίνεται απαραίτητη για όλα τα στάδια βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής, από το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων έως την εφαρμογή και 

την αξιολόγησή τους. Επίσης, η σημασία του εξατομικευμένου προγράμματος στήριξης και 

διαβίωσης για κάθε άτομο καθιστά επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή ενός μηχανισμού και 

διαδικασίας χρηματοδότησης τους αλλά και τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να μπορεί 

αυτό να γνωρίσει επιτυχία και να επιτραπεί η εύρεση εναλλακτικών και εφαρμόσιμων 

πρακτικών που θα επικεντρώνονται στην ένταξη του ατόμου στην κοινότητα. Ο ρόλος της 

δημόσιας πολιτικής και των πρακτικών της επεκτείνεται και στη ανεύρεση ενός συστήματος 

για τη διαχείριση των προσωπικών αποτελεσμάτων, ώστε να αξιοποιούνται και να 

καταγράφονται επίσημα τα αποτελέσματα της μέτρησης της ποιότητας ζωής, συμβάλλοντας 

έτσι στη βελτίωση της ποιότητας  (Schalock, et al. 2008). 

Η φράση «φορείς ως γέφυρες» (bridging organisations) με την κοινότητα αναφέρεται 

στην μεταβολή της βασικής λειτουργίας και του ρόλου των φορέων από απλή παροχή 

στήριξης και φροντίδας σε σύνδεση των ατόμων με νοητική αναπηρία με την κοινότητα στην 

οποία ζουν. Οι φορείς, δηλαδή, θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν μόνο ως παροχείς 

ασφάλειας και κάλυψης βασικών αναγκών, και να αποτελέσουν μία γέφυρα ανάμεσα στα 

άτομα με νοητική αναπηρία και το περιβάλλον της κοινότητάς τους. Η λειτουργία των 

φορέων θα μπορούσε να επεκταθεί κι άλλο συνδέοντας τα άτομα με και χωρίς νοητική 

αναπηρία που ζουν στην κοινότητα μεταξύ τους  (Schalock, Gardner, & Bradley, 2007, σελ. 

52). Η σημασία της παροχής ευκαιριών στα άτομα με νοητική αναπηρία να αναμειχθούν με 

τα μέλη της κοινότητας είναι μεγάλη, με την υπόθεση ότι το άνοιγμα στην κοινότητα μπορεί 

να συμβάλει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (Willer & Intagliata, 1981, όπως 

αναφέρεται στο Chowdhury & Benson, 2011). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς 

μεταβάλλουν μόνοι τους και διαρκώς τους ρόλους και τις ευθύνες απέναντι σε κάθε άτομο με 

αναπηρία και τη «γεφύρωσή» του με την κοινότητα στην οποία ζει. Ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε ατόμου, ο οργανισμός καλείται να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο 
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προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεσή του με το κοινοτικό του περιβάλλον (Schalock & 

Verdugo, 2002). 

 

 

2.4. Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

Όπως διαφαίνεται από τη διεθνή αρθρογραφία, η ανάδειξη της σημασίας της 

αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία και της αναγκαιότητας 

σχεδιασμού προγραμμάτων στήριξης γι’ αυτά τα άτομα έχει αποτελέσει σημείο 

ενδιαφέροντος για μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Ωστόσο, στην 

Ελλάδα το ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία και τη 

βελτίωσή της βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα κάποια εκτενής ερευνητική προσπάθεια για την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας 

ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, ώστε να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ίδια τα 

άτομα αντιλαμβάνονται την ζωή που ζουν και το βαθμό στον οποίο νιώθουν ικανοποιημένα, 

επαρκή, ανεξάρτητα και κοινωνικά ενταγμένα στην κοινότητα, όπου διαμένουν. 

Στην Ελλάδα, ενώ παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία αύξηση στο ενδιαφέρον για 

τα άτομα με νοητική αναπηρία και την ποιότητα ζωής που βιώνουν καθημερινά, η 

ευαισθησία αυτή περιορίζεται περισσότερο σε φιλανθρωπικής φύσης ενέργειες ή σε 

προγράμματα παροχής στήριξης, τα οποία, όμως, εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς, χωρίς 

πάντοτε να είναι ολοκληρωμένα και επικεντρωμένα στο άτομο  (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).  

Η συγκεκριμένη διερευνητική μελέτη έχει διπλό σκοπό. Αφενός να αξιολογήσει την 

αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου «Ποιότητας Ζωής» στην Ελλάδα, και αφετέρου να 

αξιολογήσει την ποιότητα ζωής ενηλίκων ατόμων με νοητική αναπηρία αλλά και να 

αναζήτησει τους δείκτες της ποιότητας ζωής που είναι χαμηλότεροι για τα άτομα αυτά, 

προκειμένου να επέλθει η βελτίωσή τους. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής θα 

χρησιμοποιηθεί η έκδοση για ενηλίκους με νοητική αναπηρία ενός ερευνητικού εργαλείου 

που έχει κατασκευαστεί  από τους ερευνητές Schalock και Keith (1993), το οποίο έχει 

προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.  

Μέσα από τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων, και αναφορικά με το δεύτερο 

σκοπό της έρευνας θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:  

1. Βιώνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής; 

2. Ποιοι είναι οι τομείς της ποιότητας ζωής που τα άτομα βιώνουν περισσότερο 

θετικά και ποιοι οι τομείς, όπου τα άτομα έχουν περισσότερες αρνητικές εμπειρίες 

και αντιλήψεις, και 
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3. Επηρεάζει το περιβάλλον την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία; 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έννοια της ποιότητας ζωής βρίσκεται ακόμη σε 

πολύ πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, και τα προγράμματα υποστήριξης των ενηλίκων μόλις 

ξεκινούν να προσανατολίζονται στα ατομικά αποτελέσματα αυτών και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής τους, γίνεται η υπόθεση ότι η ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ενηλίκων, 

θα είναι χαμηλή.  Τόσο τα άτομα που διαμένουν στο οικοτροφείο, όσο κι αυτά που 

διαμένουν με την οικογένειά τους προβλέπεται ότι θα έχουν χαμηλά επίπεδα ανεξαρτησίας, 

λόγω του πιθανώς αυξημένου ελέγχου και επίβλεψης που ασκείται σε αυτούς τόσο από το 

προσωπικό, όσο και από τα μέλη της οικογένειας. Τέλος, αναφορικά με την κοινωνική 

ένταξη και την ένταξη στην κοινότητα, τα άτομα που μένουν με τις οικογένειές τους 

προβλέπεται ότι θα περνούν περισσότερο χρόνο με συγγενείς και άλλα μέλη της οικογένειας, 

από τους οποίους και θα είναι εξαρτημένα, με αποτέλεσμα να μην εμπλέκονται ενεργά στην 

κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 31 ενήλικοι με νοητική 

αναπηρία από 19 έως 48 ετών, με μέσο όρο ηλικίας που πλησιάζει αυτόν του σταθμισμένου 

δείγματος (μέσος όρος= 32.9, τυπική απόκλιση=8.39). Λόγω του μεγάλου εύρους ηλικιών 

σχηματίστηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες, 18-24 ετών (n=5), 25-34 (n=14), 35-44 (n=8), 

45-54 (n=4), με το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 

25-34 (45.16%). Στο παρόν δείγμα ο αριθμός των ανδρών υπερτερεί των γυναικών με 

ποσοστό 58.1%. 

Από το σύνολο των 31 ενηλίκων με νοητική αναπηρία, η ποιότητα ζωής για δύο από 

αυτούς εκτιμήθηκε μέσα από δύο διαμεσολαβητές, ενώ για τους υπόλοιπους 29 η εκτίμηση 

της ποιότητας ζωής τους πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους μέσα από αυτοαναφορές.  

Στο δείγμα συμμετείχαν ενήλικοι με νοητική αναπηρία που διέμεναν στο οικοτροφείο 

του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών 

(πρώην ΚΑΑΑμεΑ) (64.5%) και επέστρεφαν στην οικογένειά τους μόνο για τα 

σαββατοκύριακα. Το υπόλοιπο 35.5% των συμμετεχόντων διέμενε μόνιμα στο σπίτι με την 

οικογένειά του και απασχολούνταν για τις πρωινές ώρες στα προστατευμένα εργαστήρια του 

φορέα. 

Το 87.1% των ενηλίκων με νοητική αναπηρία που συμμετείχαν στην έρευνα 

απασχολούνταν είτε στα προστατευμένα εργαστήρια του φορέα, είτε σε κάποια άλλη θέση 

μέσα στην κοινότητα. Το 12.9% αυτών φοιτούσε ακόμη σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, με 

αποτέλεσμα να μην απασχολείται σε κάποια θέση εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν υπεύθυνοι του φορέα υποστήριξης μέσα από 

από τους ατομικούς φακέλους των συμμετεχόντων αλλά και από τους γονείς τους, οι 

ενήλικοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν διαγνωσμένοι με ελαφρά νοητική αναπηρία 

(22.6%), μέτρια νοητική αναπηρία (61.3%) και σοβαρή νοητική αναπηρία (16.1%). Ένα 

άτομο εκ του συνόλου εμφάνιζε επίσης σύνδρομο Down και 2 άτομα κάποια πρόσθετη 

ψυχιατρική διαταραχή.  

Αναφορικά με τον αριθμό μελών της οικογένειας του κάθε ενηλίκου με νοητική 

αναπηρία, το δείγμα μοιράστηκε σε τρεις κατηγορίες. Φάνηκε, έτσι, ότι ο αριθμός μελών της 

οικογένειας για την πλειονότητα του δείγματος ήταν 3-4 μέλη, συμπεριλαμβανομένου και 

του ατόμου με νοητική αναπηρία (61.3%). Το υπόλοιπο δείγμα μοιράστηκε ισομερώς στην 
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κατηγορία των οικογενειών με 2 μέλη (19.4%) και των οικογενειών με 5 και άνω μέλη 

αντίστοιχα (19.4%). 

 

3.2. Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο Ποιότητας 

Ζωής» (Quality of Life Questionnaire) των ερευνητών Schalock και Keith (1993) το οποίο 

απευθύνεται σε ενηλίκους με νοητική αναπηρία. Για τη χρήση του ερωτηματολογίου η 

επιβλέπουσα της παρούσας εργασίας Λ. Καρτασίδου έχει πάρει σχετική άδεια από τον κ 

Keith, ύστερα από επικοινωνία μαζί του.  

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργαλείου μέτρησης της ποιότητας ζωής ενηλίκων με 

νοητική αναπηρία βασίστηκε σε μοντέλο «Ποιότητας ζωής» αποτελούμενο από τέσσερα 

συστατικά στοιχεία. Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, η ποιότητα ζωής επηρεάζεται 

καταρχάς από τρεις πολιτιστικές αξίες: (α) αξίες που διαμορφώνονται ανάλογα με την 

κοινωνία όπου ζει το άτομο, (β) το εκάστοτε νομικό πλαίσιο και (γ) τη στροφή του 

ενδιαφέροντος προς την ενίσχυση της ένταξης, της ισότητας και της ενδυνάμωσης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία. Ως δεύτερο συστατικό στοιχείο του μοντέλου Ποιότητας ζωής, 

στο οποίο βασίστηκαν οι ερευνητές, αναφέρονται οι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται την ποιότητα της ζωής του, όπως είναι δηλαδή 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθένα, οι συνθήκες διαβίωσής του και οι αντιλήψεις των 

σημαντικών άλλων σχετικά με αυτή. Έτσι οι ερευνητές καταλήγουν σε μία βασική αντίληψη, 

πάνω στην οποία στηρίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο και κατ’ επέκταση το εργαλείο που 

ανέπτυξαν, ότι δηλαδή η ποιότητα ζωής κάθε ατόμου περιέχει ένα υποκειμενικό στοιχείο, το 

οποίο δεν μπορεί να προκύψει αποκλειστικά από την αντικειμενική μέτρηση εξωτερικών 

παραγόντων. Για το λόγο αυτό, πρόκειται για ένα εργαλείο που εστιάζει στην ποιότητα ζωής 

των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι κι όχι όπως την 

εκλαμβάνουν άτομα του περιβάλλοντός τους (Schalock & Keith, 1993). 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται, συνεπώς, σε ενηλίκους με νοητική αναπηρία, οι 

οποίοι έχουν επαρκείς επικοινωνιακές δεξιότητες και μπορούν να απαντήσουν για τον εαυτό 

τους. Όπως προτείνεται από τη διεθνή αρθρογραφία αλλά και από το ίδιο εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης του εργαλείου, στην περίπτωση που οι ερωτώμενοι στερούνται ή έχουν μειωμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες, η συμπλήρωση και βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιείται από δύο διαμεσολαβητές, οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ καλά το 

άτομο με νοητική αναπηρία, τις καθημερινές του δραστηριότητες και συνθήκες διαβίωσης, 

ώστε να είναι σε θέση να απαντούν σα να απαντάει το ίδιο το άτομο. Η βαθμολόγηση του 
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ερωτηματολογίου από τους δύο διαμεσολαβητές θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητα, χωρίς να 

έχει προηγηθεί επικοινωνία αναφορικά με τις ερωτήσεις ή το άτομο με νοητική αναπηρία 

ανάμεσα στους βαθμολογητές, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος επιρροής τους. Ο μέσος όρος των 

δύο βαθμολογιών αποτελεί την εκτίμηση της ποιότητας ζωής του ατόμου με νοητική 

αναπηρία. 

`Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 40 ερωτήσεις, οι οποίες είναι ισομερώς 

μοιρασμένες στις παρακάτω τέσσερις κλίμακες: α) ικανοποίηση, β) 

επάρκεια/παραγωγικότητα, γ) ενδυνάμωση/ανεξαρτησία, δ) κοινωνική ένταξη/ ενσωμάτωση 

στην κοινότητα. Στο αρχικό φύλλο του ερωτηματολογίου καταγράφονται δημογραφικά 

στοιχεία του εκάστοτε ερωτώμενου, όπως το όνομα, η ηλικία, το φύλο του και τυχόν 

εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προγράμματα στα οποία αυτός συμμετέχει. Δίνεται, στη 

συνέχεια, συγκεντρωτικός πίνακας καταγραφής των βαθμολογιών του ατόμου ανά κλίμακα. 

Η πρώτη κλίμακα αξιολογεί την ικανοποίηση του ατόμου από το σύνολο της ζωής του. 

Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι πρώτες 10 ερωτήσεις, που αφορούν συγκεκριμένα την 

ικανοποίηση του ατόμου αναφορικά με το βαθμό στον οποίο βιώνει το άτομο χαρά από τη 

ζωή του, την κατάσταση και το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει συγκριτικά με 

άλλα άτομα, τη θέση και την αξία που καταλαμβάνει μέσα στην οικογένειά του, το βαθμό 

ικανοποίησής του από τις παρούσες συνθήκες διαβίωσής του, καθώς και τα επίπεδα μοναξιάς 

ή περιθωριοποίησης που βιώνει σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις.  

Η κλίμακα της επάρκειας/παραγωγικότητας περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 11 έως 20 και 

αφορά τη συσχέτιση  του βαθμού στον οποίο αισθάνονται επαρκείς και παραγωγικοί με τη 

συνολική ποιότητα ζωής που λαμβάνουν. Συγκεκριμένα, διερευνά τις συνθήκες που 

επικρατούν στον εργασιακό χώρο του ατόμου με νοητική αναπηρία, την αντίληψη του ίδιου 

για την εργασιακή του απόδοση, τα συναισθήματά του για την εργασία του, τα πιθανά οφέλη 

που λαμβάνει από αυτή αλλά και την άποψή του για τις οικονομικές απολαβές της εργασίας 

του.  Όπως υποδεικνύεται από τους Schalock και Keith (1993), την κλίμακα της 

επάρκειας/παραγωγικότητας μπορούν να απαντήσουν τα άτομα με νοητική αναπηρία που 

απασχολούνται σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, είτε αυτή εντάσσεται στην κοινότητα του 

ατόμου είτε πραγματοποιείται σε προστατευμένο περιβάλλον με ή χωρίς επίβλεψη.  

Στην κλίμακα της ενδυνάμωσης/ανεξαρτησίας περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις 21 έως 

30, οι οποίες εξετάζουν το επίπεδο ανεξαρτησίας του ατόμου και το κατά πόσο είναι 

ελεύθερο να κάνει τις δικές του επιλογές και να λαμβάνει δικές του αποφάσεις για τη ζωή. 

Επιλογές σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών, του καθημερινού του προγράμματος και 

το είδος εργασιακής απασχολήσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο το άτομο είναι ο κύριος 
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υπεύθυνος για τη ζωή του σε καθημερινά ζητήματα, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που 

διερευνόνται στην κλίμακα αυτή.  

Τέλος στην κλίμακα της κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης στην κοινότητα ανήκουν οι 

ερωτήσεις 31 έως 40, οι οποίες εξετάζουν το βαθμό αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα με νοητική αναπηρία ενσωματώνονται στην κοινότητα, τη συχνότητα και το είδος των 

κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων αλλά και τα συναισθήματά τους σχετικά με την ένταξή 

τους στην κοινωνία. Οι ερωτήσεις εστιάζουν στην ενεργή ή όχι συμμετοχή των ατόμων με 

νοητική αναπηρία σε κοινοτικές ομάδες και δραστηριότητες αναψυχής στην κοινότητα, στη 

σχέση τους με τους γείτονες, ενώ επίσης διερευνόνται και οι ευκαιρίες που θεωρούν τα ίδια 

τα άτομα ότι έχουν στο να συνάψουν σχέση με το αντίθετο φύλο ή να προχωρήσουν σε γάμο.  

Οι απαντήσεις δίνονται με τη μορφή πολλαπλής επιλογής τριών διαβαθμίσεων, ώστε ο 

ερωτώμενος να επιλέγει αυτή που τον εκφράζει περισσότερο, συνδυάζοντας έτσι την 

υποκειμενική αντίληψη από τη μία και τη ψυχομετρικά αποδεκτή μέτρηση από την άλλη  

(Schalock, 2000). Κατά τη βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου, για κάθε απάντηση μπορεί 

να δοθούν από 1 έως 3 βαθμοί. Σε κάθε ερώτηση οι 3 βαθμοί αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο 

βαθμό ικανοποίησης, επάρκειας/παραγωγικότητας, ενδυνάμωσης/ανεξαρτησίας και 

κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης στην κοινότητα που μπορεί να επιδείξει το άτομο. Οι 2 

βαθμοί δηλώνουν μία μέτρια εμφάνιση των παραπάνω στοιχείων στη ζωή του ατόμου, ενώ ο 

1 βαθμός, για το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων, αποτελεί μία αρνητική ένδειξη και 

χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης, επάρκειας/παραγωγικότητας, ενδυνάμωσης/ανεξαρτησίας και 

κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης του ατόμου με νοητική αναπηρία στην κοινότητα. 

 Έτσι ενδεικτικά, ένα άτομο με νοητική αναπηρία μπορεί στην υποκλίμακα της 

Ικανοποίησης μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με το τωρινό 

σπίτι ή χώρο διαβίωσής σου» με τους εξής τρόπους: «Πολύ ικανοποιημένος», λαμβάνοντας 

έτσι 3 βαθμούς, «Ελαφρώς ικανοποιημένος», λαμβάνοντας 2 βαθμούς και «Μη 

ικανοποιημένος ή πολύ ανικανοποίητος», λαμβάνοντας 1 βαθμό. Στην ερώτηση «Πόση χαρά 

και διασκέδαση παίρνεις από τη ζωή;» μπορεί να απαντήσει «Πολύ» (3 βαθμοί), «Μερικώς» 

(2 βαθμοί) και «Όχι πολύ» (1 βαθμό). Στην υποκλίμακα της Επάρκειας/ Παραγωγικότητας, 

στην ερώτηση «Πόσο στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου», το άτομο μπορεί να απαντήσει 

«Ο επόπτης είναι παρών μόνο όταν εγώ τον/την χρειάζομαι» (3 βαθμοί), «Ο επόπτης είναι 

συχνά παρών είτε τον/την χρειάζομαι είτε όχι» (2 βαθμοί) ή «Ο επόπτης είναι διαρκώς στη 

δουλειά και επιβλέπει το έργο μου» (1 βαθμός). Στην υποκλίμακα της 

Ενδυνάμωσης/Ανεξαρτησίας στην ερώτηση «Ποιος αποφασίζει πώς ξοδεύεις τα χρήματά 

σου;» ο συμμετέχοντας παίρνει 3 βαθμούς αν απαντήσει «Εγώ αποφασίζω», παίρνει 2 
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βαθμούς αν απαντήσει «Εγώ, με βοήθεια από άλλους» και παίρνει 1 βαθμό αν απαντήσει 

«Ποτέ μόνος μου». Τέλος, στην υποκλίμακα της Κοινωνικής Ένταξης/Ενσωμάτωσης στην 

κοινότητα στην ερώτηση «Έχεις φίλους να σε επισκέπτονται στο σπίτι σου;» το άτομο 

μπορεί αναντήσει ως εξής: «Αρκετά συχνά», «Μερικές φορές», «Σπάνια ή ποτέ», με τη 

βαθμολογία να δίνεται όπως περιγράφτηκε παραπάνω.  

Στην περίπτωση που ο ερωτώμενος δεν απασχολείται σε καμία μορφή εργασίας, οι 

ερωτήσεις 13-20, δεν αφήνονται κενές, αλλά βαθμολογούνται με 1 βαθμό η καθεμία. Στο 

τέλος κάθε κλίμακας αθροίζονται οι βαθμοί της, οι οποίοι μπορούν να κυμαίνονται για την 

καθεμία ξεχωριστά από 10 έως 30, με τα μεγαλύτερα αθροίσματα να επιδεικνύουν 

υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, επάρκειας/παραγωγικότητας, ενδυνάμωσης/ανεξαρτησίας 

και κοινωνικής ένταξης/ενσωμάτωσης στην κοινότητα αντίστοιχα.  Το άθροισμα της 

βαθμολογίας του συνόλου των κλιμάκων δίνει την τελική εκτίμηση της ποιότητας ζωής του 

ατόμου.   

Το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής για ενηλίκους σταθμίστηκε το 1989 μέσα από τη 

χορήγησή του σε 552 άτομα με αναπηρίες, τα οποία ήταν ενταγμένα σε προγράμματα 

αποκατάστασης (habilitation programs) στις πολιτείες Νεμπράσκα και Κολοράντο της 

Αμερικής. Οι συμμετέχοντες στη στάθμιση του ερωτηματολογίου ήταν κυρίως ενήλικοι και 

ακολουθούσαν προγράμματα, που ήταν προσανατολισμένα στην ενσωμάτωσή τους στην 

κοινότητα. Το δείγμα από τη Νεμπράσκα χωρίστηκε σε δύο ομάδες και ο μέσος όρος ηλικίας 

των συμμετεχόντων ήταν 38,5 και 38,9 αντίστοιχα. Η ομάδα των συμμετεχόντων από το 

Κολοράντο είχε μέσο όρο ηλικίας 36,1 έτη.  

 

3.3. Προσαρμογή του ερωτηματολογίου στα ελληνικά δεδομένα 

 Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θα πρέπει να συνοπολογίζεται το εκάστοτε 

πολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο διαμένουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς μπορεί 

αυτό να ασκεί διαφορετική επίδραση στην ποιότητα ζωής ατόμων διαφορετικής καταγωγής. 

Επίσης, λόγω ποιοτικών διαφορών που υφίστανται ανάμεσα στη γλώσσα διαφόρων λαών, 

είναι λογικό ορισμένα ερωτήματα ή ο τρόπος διατύπωσής τους της πρωτότυπης αγγλικής 

έκδοσης του ερωτηματολογίου να μην είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε άτομα με νοητική 

αναπηρία της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια να αποδοθεί το ερευνητικό 

εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, ώστε να αναταποκρίνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

στα ελληνικά δεδομένα και να μπορέσει να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα.  
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 Για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου στα ελληνικά εδομένα χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της αντίστροφης μετάφρασης (back translation), για την οποία ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω 3 βήματα. Ύστερα από μία πρώτη διεξοδική μελέτη του πρωτότυπου 

ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια, έγινε μετάφραση κάθε ερωτήματος στην ελληνική 

γλώσσα, προσαρμόζοντας τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο στις γλωσσικές 

ιδιομορφίες αυτής, ώστε να είναι ισοδύναμες με τις αρχικές, χωρίς να αλλοιώνεται το νόημα. 

Κατά την προσπάθεια απόδοσης του εργαλείου στην ελληνική γλώσσα παρουσιάστηκαν 

ορισμένα σημεία που χρειάστηκαν περισσότερο προσοχή κατά τη μετάφραση, καθώς δε 

γινόταν να αποδοθούν κατά λέξη στην ελληνική γλώσσα. Για παράδειγμα, στη συμπλήρωση 

των δημογραφικών στοιχείων του ερωτώμενου αναφερόταν στην αγγλική έκδοση ο όρος 

«person’s program», για το περιεχόμενο του οποίου ζητήθηκε διευκρίνηση από τον ερευνητή 

Keith. Εξηγήθηκε ,έτσι, ότι με τον όρο «Ατομικό πρόγραμμα» εννοείται οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο το άτομο συμμετέχει. Επίσης η ερώτηση της πρώτης 

κλίμακας «Overall, would you say that life: Brings out the best in you?», χρειάστηκε να 

μεταφραστεί ως εξής: «Συνολικά, θα έλεγες ότι η ζωή: Σου βγάζει τον καλύτερό σου 

εαυτό;». Για τη μετάφραση της ερώτησης του πρωτότυπου ερωτηματολογίου όπου 

αναφερόταν η φράση «educational or training program», χρησιμοποιήθηκε μονάχα η φράση 

«εκπαιδευτικό πρόγραμμα» και όχι «επιμορφωτικό», όπως πιθανόν υπονοεί ο όρος 

«training».  

 Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα 

ερωτηματολόγιο παραδόθηκε σε ανεξάρτητη ερευνήτρια με άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, για να πραγματοποιήσει την αντίστροφη μετάφραση, την απόδοσή του δηλαδή 

στην αρχική γλώσσα του ερωτηματολογίου, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με την πρωτότυπη 

έκδοση. Το μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποδόθηκε σωστά, χωρίς να αλλοιωθεί 

το νόημα της κάθε ερώτησης. Περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάστηκε ασυμφωνία ως προς 

την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε αποτέλεσε η φράση «social belonging», η οποία 

μεταφράστηκε από τη δεύτερη ερευνήτρια ως «to belong in the society». Καθώς στην 

ελληνική γλώσσα δε συνηθίζεται η χρήση της φράσης «να ανήκεις στην κοινωνία», 

προτάθηκε στον ερευνητή Keith, από τον οποίο και εγκρίθηκε, η χρήση του όρου «social 

integration», δηλαδή «κοινωνική ένταξη». Επίσης ο όρος «facilities» αντικαταστάθηκε από 

τον όρο «υπηρεσίες», ο οποίος ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στην ελληνική 

πραγματικότητα.   

 Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αποτέλεσε μία συγκριτική παράθεση της 

πρωτότυπης έκδοσης και της μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα από την ανεξάρτητη 
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ερευνήτρια, προκειμένου να σταλεί για έγκριση στον ερευνητή Keith και να ληφθεί 

ανατροφοδότηση για την τελική έκδοση του προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα 

ερωτηματολογίου.  

 Αφού δόθηκε η τελική έγκριση από τον ερευνητή Keith, ακολούθησε μετάφραση του 

εξώφυλλου του ερωτηματολογίου, καθώς και των οδηγιών χρήσης στο τέλος αυτού. Στα 

στοιχεία του ατόμου με νοητική αναπηρία που καταγράφονται στο εξώφυλλο, προστέθηκαν 

πέρα από το όνομα, την ηλικία, το φύλο και το ατομικό πρόγραμμα του ατόμου, πρόσθετα 

στοιχεία που αφορούν το είδος της αναπηρίας, τον τόπο κατοικίας του ατόμου, τον αριθμό 

μελών της οικογένειάς του, αλλά και το φορέα από τον οποίο το άτομο δέχεται υπηρεσίες 

υποστήριξης.  

 

3.4. Διαδικασία Χορήγησης 

 Ύστερα από αίτηση της ερευνήτριας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών δόθηκε γραπτή άδεια για 

χορήγησή του σε ενηλίκους με νοητική αναπηρία που δέχονται τις υπηρεσίες αυτού, 

προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  Αναφορικά με τους ενηλίκους 

που διέμεναν με τις οικογένειές τους και όχι στο οικοτροφείο του φορέα, ζητήθηκε γραπτή 

έγκριση από τους γονείς, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. 

 Η συμπλήρωση των 29 ερωτηματολογίων έγινε από την ερευνήτρια κατά το χρονικό 

διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 στο χώρο του οικοτροφείου του συγκεκριμένου 

φορέα, όπου τα άτομα με νοητική αναπηρία αισθάνονταν περισσότερο οικεία, καθώς 

αποτελούσε τον καθημερινό τους χώρο διαβίωσης ή το χώρο των προστατευμένων 

εργαστηρίων απασχόλησης, όπου ένα μέρος αυτών περνούσε τη μισή του ημέρα. Για 3 

αδέρφια με νοητική αναπηρία η διεξαγωγή των συνεντεύξεων υλοποιήθηκε σε ένα 

διαμέρισμα όπου διέμεναν ημι-αυτονόμα τα σαββατοκύριακα που αποχωρούσαν από το 

οικοτροφείο.  Η κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια κατά προσέγγιση 30 λεπτά. 

  Η ερευνήτρια είχε προηγούμενες επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα του φορέα, οπότε 

οι ερωτώμενοι ένιωθαν άνετα και ελεύθεροι να απαντήσουν σε ό,τι ερώτηση τους έγινε, 

χωρίς να χρειαστεί χρόνος γνωριμίας και προσαρμογής ανάμεσά τους. Το μοναδικό στοιχείο 

που έδειξε να τους προξενεί άγχος και ανησυχία ήταν η αβεβαιότητά τους για το σκοπό της 

συνάντησης, η οποία γρήγορα εξασθένισε όταν αυτός τους διασαφηνίστηκε. Για τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες που δίνονται στο εγχειρίδιο 
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οδηγιών χρήσης των ερευνητών Schalock και Keith (1993), ώστε τα αποτελέσματα που θα 

προέκυπταν να χαρακτηρίζονταν από όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια.  

 Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια μαζί με τον κάθε ερωτώμενο ξεχωριστά κάθονταν σε ένα 

γραφείο, δίπλα ο ένας στον άλλον, προκειμένου να διατηρηθεί η οικειότητα και το ζεστό 

κλίμα μεταξύ τους. Στη συνέχεια, σε κάθε ερωτώμενο και πριν την έναρξη της διαδικασίας, 

διαβάζονταν οι παρακάτω οδηγίες (Schalock & Keith, 1993): 

«Θέλω να σκεφτείς για το πού μένεις, εργάζεσαι και διασκεδάζεις, και την οικογένεια, 

φίλους και το προσωπικό που γνωρίζεις. Μαζί, ας απαντήσουμε μερικές ερωτήσεις που 

εκφράζουν το πώς νιώθεις γι αυτά τα πράγματα. Εάν θέλεις, μπορείς να τσεκάρεις τις επιλογές 

που δίνονται για κάθε ερώτηση· εάν θέλεις, μπορώ να τις τσεκάρω εγώ για σένα αφού 

διαβάσουμε και συζητήσουμε κάθε μία από τις τρεις εναλλακτικές για κάθε ερώτηση. Σε 

παρακαλώ προσπάθησε να απαντήσεις κάθε μία από τις ερωτήσεις και θα πάρουμε όσο χρόνο 

χρειαστείς. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Θέλουμε μόνο να μάθουμε πώς νιώθεις 

για το μέρος που μένεις, εργάζεσαι και διασκεδάζεις και για την οικογένεια, τους φίλους και το 

προσωπικό που γνωρίζεις. Έχεις καμία ερώτηση;» 

Η ερευνήτρια, αφού διάβαζε με ακρίβεια την  κάθε ερώτηση στο άτομο με νοητική 

αναπηρία, χρειάστηκε να επαναλάβει, να παραφράσει ή και σε πολλές περιπτώσεις να δώσει 

παραδείγματα, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι κατανόησε πλήρως την ερώτηση, όπως 

προτείνεται και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του ερωτηματολογίου. Ορισμένες από τις 

ερωτήσεις που διαπιστώθηκε ότι δυσκολεύουν περισσότερο τους ερωτώμενους, ακόμη και 

μετά την παράθεση παραδειγμάτων, ήταν οι εξής: «Συνολικά, θα έλεγες ότι η ζωή: α) Σου 

βγάζει τον καλύτερό σου εαυτό;, β) Σου έχει φερθεί όπως τον καθένα, γ) Δε σου έχει δώσει 

ευκαιρία;», «Νιώθεις ποτέ εκτός τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις;», «Συνολικά, θα έλεγες ότι 

η ζωή σου είναι: α)Ελεύθερη, β) Κάπως σχεδιασμένη για σένα, γ) Δεν μπορείς συνήθως να 

κάνεις αυτό που θες», «Ανησυχείς για το τι περιμένουν οι άλλοι από εσένα;».  

Για δύο ενηλίκους με νοητική αναπηρία, οι οποίοι είχαν ελλιπείς επικοινωνιακές 

δεξιότητες, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των διαμεσολαβητών. Ως διαμεσολαβητές 

επιλέχθηκαν δύο άτομα που εργάζονταν στο φορέα, όπου διέμεναν τα άτομα, με τις ιδιότητες 

της κοινωνικής λειτουργού και της παιδαγωγού. Πρόκειται για άτομα του προσωπικού, που 

γνώριζαν σε μεγάλο βαθμό τα δύο άτομα με νοητική αναπηρία, καθώς συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα στήριξής τους εδώ και πολλά χρόνια σε καθημερινή βάση. Δόθηκαν ακριβείς 

προφορικές αλλά και γραπτές οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, 

καθώς και η υπενθύμιση να μην υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτή.   
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3.5. Cronbach’s Alpha  

Η εσωτερική αξιοπιστία (internal reliability) της συνολικής βαθμολογίας όλων των 

υποκλιμάκων του πρωτότυπου ερωτηματολογίου ήταν υψηλή (coefficient aplha=0.90), ενώ 

το ίδιο αξιόπιστη αποδείχτηκε ότι ήταν η εξέταση μεταξύ βαθμολογητών, καθώς φάνηκε ότι 

υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις αυτοαναφορές και τη βαθμολόγηση από διαμεσολαβητές 

(interrater reliability). Τέλος εμφανίστηκαν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας εξέτασης – 

επανεξέτασης (test-retest reliability), ύστερα από επαναχορήγηση του ερωτηματολογίου σε 

ένα μέρος συμμετεχόντων μετά από διάστημα δύο εβδομάδων. Η εξασφάλιση της 

εγκυρότητας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε σχέση με συγκλίνοντα κριτήρια 

(concurrent validity) και διαπολιτισμικά κριτήρια (cross-cultural data validity). Η 

κατασκευαστική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (constructive validity), αλλά και η 

φαινομενική εγκυρότητά του (face validity) ήταν επίσης ικανοποιητικές (Schalock & Keith, 

1993). 

 Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και τη βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων, 

ελέγχθηκε η ύπαρξη εσωτερικής αξιοπιστίας και στο ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας 

μετά την προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα. Σε αντίθεση με το πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο, ο βαθμός εσωτερικής αξιοπιστίας για κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά δεν 

είναι ικανοποιητικός, ενώ ο βαθμός εσωτερικής αξιοπιστίας για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου αν και κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα, δε θεωρείται ικανοποιητικός 

(Cronbach’s a= .72). Για τον έλεγχο της εγκυρότητας του παρόντος ερωτηματολόγιου, δεν 

πραγματοποιήθηκε κάποια ενέργεια, καθώς ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν κατέστησε 

δυνατό κάτι τέτοιο. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι βαθμοί εσωτερικής 

αξιοπιστίας για τις επιμέρους υποκλίμακες αλλά για το σύνολο του ερωτηματολογίου, τόσο 

της πρωτότυπης όσο και της ελληνικής εκδοχής.   

 

Πίνακας 2. Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (συντελεστής Cronbach’s Alpha) 

 Πρωτότυπη κλίμακα 

(Cronbach’s a) 

Ελληνική έκδοση 

κλίμακας 
(Cronbach’s a) 

Ικανοποίηση .78 .60 

Επάρκεια / Παραγωγικότητα .90 .86 

Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία .82 .63 

Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην 

κοινότητα 

.67 .37 

Σύνολο .90 .72 
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3.6. Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό 

πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης Spss έκδοση 20. Για τις αναλύσεις της παρούσας έρευνας, 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι ύστερα από επικοινωνία με τον ερευνητή κ. Keith προτάθηκε να 

μη μετατραπούν τα raw scores των ερωτηματολογίων σε ποσοστιαίες μονάδες, καθώς δεν 

πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση και έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας 

στον ελληνικό πληθυσμό. Γι’ αυτό το λόγο για τις επιμέρους αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν 

τα raw scores κάθε ερωτήματος και υποκλίμακας συνολικά. Αφού πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων, ακολούθησε διερεύνηση της 

συσχέτισης μεταξύ των κλιμάκων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κάποια 

συνάφεια ανάμεσά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων για όλες τις υποκλίμακες 

Από την περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων των υποκλιμάκων φαίνεται ότι η 

συνολική βαθμολογία της ποιότητας ζωής κυμαίνεται από 65 έως 102 (M.O.= 86.39, 

τ.α.=8.698). Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία στην 

Ικανοποίηση που βιώνουν από τη ζωή τους (M.O.=23.24, τ.α.= 2.895), ενώ η υποκλίμακα με 

το χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας είναι η Ενδυνάμωση/Ανεξαρτησία (Μ.Ο.= 19.76, 

τ.α.=3.770), αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της έρευνας (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των υποκλιμάκων 

Κλίμακα 
Μέσος όρος 

βαθμολογίας 

Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 23.24 2.895 16 28 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ/ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
21.47 4.713 12 29 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
19.76 3.770 13 29 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΤΑΞΗ/ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
21.92 3.000 17 27 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
86.39 8.698 65 102 

 

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται όλο το εύρος των συνολικών βαθμολογιών και τα 

ποσοστά των ατόμων που τις συγκέντρωσαν. Από τους 31 συμμετέχοντες 4 συγκέντρωσαν 

91 βαθμούς στη συνολική καταμέτρηση (12.9%) και 3 συγκέντρωσαν 82 βαθμούς (9.68%). 

Η ανώτερη βαθμολογία που παρατηρήθηκε, οι 102 βαθμοί, εντοπίστηκαν μόνο σε ένα 

συμμετέχοντα (3.23%) χωρίς επομένως να μπορεί να προκύψει κάποιο συμπέρασμα που να 

υποδηλώνει κάποια τάση του ευρύτερου πληθυσμού. Επίσης μεμονωμένα περιστατικά 

αποτέλεσαν οι χαμηλότερες βαθμολογίες που σημειώθηκαν από ενηλίκους με νοητική 

αναπηρία. Όπως, φαίνεται και από το διάγραμμα 1, το μεγαλύτερο μέρος των κοινών 

βαθμολογιών της συνολικής ποιότητας ζωής που χαρακτηρίζουν τα άτομα, κυμαίνεται από 

80 έως 91. 
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4.2. Συσχέτιση υποκλιμάκων μεταξύ τους 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το συντελεστή συσχέτισης 

Pearson (πίνακας 4), φαίνεται ότι η κάθε μία υποκλίμακα ξεχωριστά εμφανίζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τη συνολική βαθμολογία, που επιδεικνύει τη συνολική εκτίμηση της 

ποιότητας ζωής του ατόμου με νοητική αναπηρία. Συγκεκριμένα,  η συνολική βαθμολογία 

της ποιότητας ζωής παρουσιάζει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την υποκλίμακα 

της Ικανοποίησης (r=.429, p<.05), την υποκλίμακα της Επάρκειας/Παραγωγικότητας 

(r=.653, p<.01), της Ενδυνάμωσης/Ανεξαρτησίας (r=.694, p<.01) και της Κοινωνικής 

ένταξης/ Ενσωμάτωσης στην κοινότητα (r=.587, p<.01). Όσο, δηλαδή, μεγαλύτερη 

βαθμολογία έχουν τα άτομα σε κάθε μία υποκλίμακα, τόσο καλύτερη ποιότητα ζωής τους 

χαρακτηρίζει. Πρόκειται για μία συσχέτιση που είναι πιθανώς αυτονόητη, ωστόσο κρίνεται 

ενδιαφέρον να αναφερθεί, καθώς η παρούσα εργασία αποτελεί μία πιλοτική διερευνητική 

μελέτη και το ερωτηματολόγιο δεν έχει σταθμιστεί ακόμη στον ελληνικό πληθυσμό. 

 Ανάμεσα στις υποκλίμακες, στατιστικά σημαντική συσχέτιση φάνηκε να εμφανίζεται 

μεταξύ της Ενδυνάμωσης/Ανεξαρτησίας και της Κοινωνικής ένταξης/ Ενσωμάτωσης στην 

κοινότητα (r= .417, p<.05). Οι υπόλοιπες υποκλίμακες δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. 
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Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ υποκλιμάκων και συνολικής βαθμολογίας  

 Κοινωνική ένταξη/ 

Ενσωμάτωση στην 

κοινότητα 

Σύνολο Ποιότητας Ζωής 

Ικανοποίηση                         .429* 

Επάρκεια/ Παραγωγικότητα  .653** 

Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία .417* .694** 

Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην 

κοινότητα 

 .587** 

p < .01; * p < .05 

 

 

4.3. Περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων και συσχέτιση ερωτήσεων ανά υποκλίμακα 

 

4.3.1. Υποκλίμακα «Ικανοποίηση» 

Από τη βαθμολόγηση της υποκλίμακας της Ικανοποίησης διαφάνονται ορισμένες 

τάσεις του πληθυσμού που εμφανίζει σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή του. Στη 

γενική εκτίμηση της ζωής τους και κατά πόσο αυτή τους έχει φερθεί «καλά», το 67.7% του 

δείγματος απάντησε ότι τους «έχει φερθεί όπως τον καθένα». Περισσότεροι από τους μισούς 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι παίρνουν «μερική» «χαρά και διασκέδαση από τη ζωή» (58.1%), 

ενώ μόλις 2 συμμετέχοντες (6.5%) αποκρίθηκαν ότι δεν παίρνουν πολή χαρά και διασκέδαση 

από τη ζωή. Συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τους άλλους φαίνεται μία τάση στην αντίληψη 

των ατόμων με νοητική αναπηρία ότι δε διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, καθώς το 

51.6% αυτών θεωρεί ότι βρίσκεται «σχεδόν στην ίδια κατάσταση με τους άλλους» και 

αντιμετωπίζει «τον ίδιο αριθμό προβλημάτων με τους άλλους» (45.2%). Επίσης, αναφορικά 

με το πόσο επιτυχημένοι νιώθουν συγκριτικά με το μέσο άνθρωπο, το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος (58.1%) δηλώνει ότι είναι περίπου το ίδιο επιτυχημένο. Το 45.2% των 

συμμετεχόντων αντιλαμβάνεται «τα περισσότερα πράγματα που τους συμβαίνουν» ως 

«αποδεκτά» (n=14) και αμέσως ακολουθεί το 41.9% (n=13) που τα αντιλαμβάνεται ως 

«ικανοποιητικά». Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με την ικανοποίηση από 

το «τωρινό σπίτι ή χώρο διαβίωσής» τους, όπου το 80.6% δηλώνει ότι είναι «πολύ 

ικανοποιημένο», ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δε δήλωσε ότι είναι «μη 

ικανοποιημένος ή πολύ ανικανοποίητος». Από το σύνολο του δείγματος 14 άτομα δήλωσαν 

ότι νιώθουν μοναξιά «περιστασιακά, τουλάχιστον 5 ή 6 φορές το μήνα» (45.2%) και 15 

άτομα ότι «σπάνια ή ποτέ» νιώθουν εκτός τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις (48.4%). Ένα 
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μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων (n=23) που αποτελεί το 74.2% του δείγματος θεωρεί ότι 

είναι «ένα σημαντικό μέρος/κομμάτι της οικογένειάς» του, ενώ κανένα από τα άτομα με 

νοητική αναπηρία δεν δήλωσε ότι νιώθει σα «ξένο/παρείσακτο» μέσα σε αυτή (πίνακας 5). 

 

 

Πίνακας 5. Κυρίαρχες απαντήσεις στην υποκλίμακα «Ικανοποίηση» 

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το τωρινό σπίτι ή χώρο διαβίωσής μου. (ερώτηση 5) 80.6% 

Τα μέλη της οικογένειάς μου με κάνουν να νιώθω ένα σημαντικό μέρος/ κομμάτι 

της οικογένειας. (ερώτηση 10) 
74.2% 

Η ζωή μου έχει φερθεί όπως τον καθένα. (ερώτηση 1) 67.7% 

Παίρνω μερική χαρά και διασκέδαση από τη ζωή. (ερώτηση 2) 58.1% 

Συγκριτικά με τους άλλους, είμαι περίπου όσο επιτυχημένος όσο ο μέσος 

άνθρωπος. (ερώτηση 9) 
58.1% 

Συγκρίνοντας με άλλους, είμαι περίπου στην ίδια κατάσταση. (ερώτηση 3) 51.6% 

Σπάνια ή ποτέ νιώθω εκτός τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις. (ερώτηση 8) 48.4% 

Τα περισσότερα πράγματα που μου συμβαίνουν είναι αποδεκτά. (ερώτηση 4) 45.2% 

Έχω τον ίδιο αριθμό προβλημάτων με τους άλλους. (ερώτηση 6) 45.2% 

Νιώθω μοναξιά περιστασιακά, τουλάχιστον 5 ή 6 φορές το μήνα. (ερώτηση 7) 45.2% 

 

Για τη διερεύνηση ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στις απαντήσεις της υποκλίμακας 

Ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε και πάλι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Από την 

ανάλυση αυτή, προέκυψε ότι η ερωτήση 1 «Συνολικά, θα έλεγες ότι η ζωή: Σου βγάζει τον 

καλύτερό σου εαυτό; - Σου έχει φερθεί όπως τον καθένα; -  Δε σου έχει δώσει ευκαιρία;» 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ερώτηση 3 «Συγκρίνοντας με άλλους 

είσαι σε καλύτερη, περίπου την ίδια ή χειρότερη κατάσταση;» (r = .429, p < .05).  

Η ερώτηση 2 «Πόση χαρά και διασκέδαση παίρνεις από τη ζωή;» έχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την ερώτηση 5 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με το τωρινό σπίτι ή 

χώρο διαβίωσής σου;» (r = .387, p < .05) και με την ερώτηση 7 «Πόσες φορές τον μήνα 

νιώθεις μοναξιά;» (r = .472, p < .01). Στην τελευταία συσχέτιση, διαπιστώνεται ότι όσο 

περισσότερο χαρά παίρνουν τα άτομα από τη ζωή, τόσο λιγότερη μοναξιά νιώθουν, καθώς η 

υψηλότερη βαθμολογία στην ερώτηση 7 ανταποκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα μοναξιάς.  

Η ερώτηση 5 σχετικά με την ικανοποίηση που βιώνουν στο χώρο διαμονής τους 

εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ερώτηση 7 που σχετίζεται με το αίσθημα 

μοναξιάς (r = .388, p <.05). Τέλος, μεταξύ της ερώτησης 7 και της ερώτησης 8 «Νιώθεις 

ποτέ εκτός τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις;» υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r = 
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.508, p < .01),  το οποίο σημαίνει ότι όσο λιγότερη μοναξιά νιώθουν τα άτομα, τόσο πιο 

σπάνια νιώθουν εκτός τόπου σε κοινωνικές καταστάσεις. 

 

 

4.3.2. Υποκλίμακα «Επάρκεια/Παραγωγικότητα» 

Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (45.2%) θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό τους 

πρόγραμμα έχει σταθεί βοηθητικό σε αυτό που κάνουν σήμερα, ενώ η άποψη ότι το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν έχει προετοιμάσει τα άτομα με νοητική αναπηρία «καθόλου 

καλά», αποτελεί το 16.1% του δείγματος, ένα ποσοστό που για το συγκεκριμένο πλήθος 

ατόμων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρό. Στην ερώτηση αν θεωρούν τα άτομα με 

νοητική αναπηρία τη δουλειά που κάνουν αξιόλογη και σχετική με τον εαυτό τους, το 74.2% 

του δείγματος απάντησε «Ναι, βέβαια», ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έδωσε 

αρνητική απάντηση. Το 58.1% του δείγματος απάντησε ότι θεωρεί τον εαυτό του «πολύ 

καλό» και το 64.5% ότι δε δέχεται διαφορετική αντιμετώπιση στο χώρο εργασίας του, σε 

σχέση με τους άλλους εργαζομένους. Υψηλά είναι επίσης τα ποσοστά αναφορικά με τις 

δεξιότητες και την εμπειρία που έχουν κερδίσει ή κερδίζουν από τη δουλειά τους, 

δηλώνοντας το 67.7% αυτών «πολύ ικανοποιημένοι». Ωστόσο στην ερώτηση του «αν 

μαθαίνουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια διαφορετική ή καλύτερη 

δουλειά», οι συμμετέχοντες δεν έδειξαν την ίδια βεβαιότητα, με μόνο το 35.5% αυτών να 

δηλώνει βεβαιότητα. Όσον αφορά την αμοιβή που λαμβάνουν από την εργασία τους και αν 

τη θεωρούν δίκαιη, η συντριπτική πλειονότητα ανέφερε ότι δε νιώθει ότι πληρώνεται αρκετά 

(90.3%), με αποτέλεσμα το ίδιο ποσοστό ατόμων να θεωρεί ότι η δουλειά δεν τους παρέχει 

αρκετά χρήματα για να αγοράσουν αυτά που θέλουν (90.3%). Πρόκειται για δύο 

αποτελέσματα, η εξήγηση των οποίων θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο της συζήτησης. 

Περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες (58.1%) ανέφεραν ότι είναι ικανοποιημένοι 

με τα οφέλη που λαμβάνουν στο χώρο εργασίας, ενώ τέλος αναφορικά με το βαθμό 

επίβλεψης της εργασίας τους, το 54.8% σημείωσε ότι «Ο επόπτης είναι παρών μόνο όταν 

εγώ τον/την χρειάζεται» (πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. Κυρίαρχες απαντήσεις στην υποκλίμακα «Επάρκεια/ Παραγωγικότητα» 

Δε νιώθω ότι πληρώνομαι αρκετά για τη δουλειά μου. (ερώτηση 17) 90.3% 

Σίγουρα, δεν κερδίζω αρκετά για να αγοράσω αυτά που χρειάζομαι. (ερώτηση 18) 90.3% 

Ναι, βέβαια νιώθω ότι η δουλειά μου ή οι άλλες καθημερινές δραστηριότητες είναι 

αξιόλογες και σχετικές με τον εαυτό μου ή τους άλλους. (ερώτηση 12) 
74.2% 

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις δεξιότητες και την εμπειρία που έχω κερδίσει ή 67.7% 
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κερδίζω από τη δουλειά μου. (ερώτηση 15) 

Τα άτομα στη δουλειά μου συμπεριφέρονται το ίδιο με τους άλλους εργαζομένους. 

(ερώτηση 14) 

64.5% 

Νιώθω ότι στη δουλειά μου είμαι πολύ καλός, και οι άλλοι μου λένε ότι είμαι 

καλός. (ερώτηση 13) 
58.1% 

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα οφέλη που λαμβάνω στο χώρο εργασίας μου. 

(ερώτηση 19) 
58.1% 

Ο επόπτης είναι παρών μόνο όταν εγώ τον/την χρειάζομαι. (ερώτηση 20) 54.8% 

Δεν είμαι σίγουρος ποιες είναι οι δεξιότητες που θα με βοηθήσουν να αποκτήσω 

μια διαφορετική ή καλύτερη δουλειά. (ερώτηση 16) 
48.4% 

Το εκπαιδευτικό μου πρόγραμμα με προετοίμασε πολύ καλά γι’ αυτό που κάνω 

τώρα. (ερώτηση 11) 
45.2% 

 

 

Όσον αφορά την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις ερωτήσεις της υποκλίμακας 

Επάρκειας/ Παραγωγικότητας προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Η ερώτηση 11 

«Πόσο καλά το εκπαιδευτικό σου πρόγραμμα σε προετοίμασε γι αυτό που κάνεις τώρα;» 

παρουσιάζει σημαντική στατιστική συσχέτιση με τις ερωτήσεις 13 «Πόσο καλός νιώθεις ότι 

είσαι στη δουλειά σου;» (r = .471, p < .01), 16 «Μαθαίνεις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν 

να αποκτήσεις μια διαφορετική ή καλύτερη δουλειά; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες;» (r = 

.401, p < .05) και 20 «Πόσο στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου;» (r = .640, p < .01). Από 

τις παραπάνω συσχετίσεις προκύπτει η τάση όσο περισσότερο προετοιμασμένα αισθάνονται 

ότι είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, τόσο 

αποτελεσματικότερα να αισθάνονται ότι είναι στη δουλειά που κάνουν, να αξιολογούν 

περισσότερο θετικά την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, αλλά και να τους ασκείται περιορισμένη 

επίβλεψη κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

 Συνεχίζοντας, η ερώτηση 13 «Πόσο καλός νιώθεις ότι είσαι στη δουλειά σου;»  

εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση  με τις ερωτήσεις 14 «Πώς σου συμπεριφέρονται 

τα άτομα στη δουλειά;» (r = .542. p < .01), 15 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τις δεξιότητες 

και την εμπειρία που έχεις κερδίσει ή κερδίζεις από τη δουλειά σου;» (r = .768, p < .01), 16 

«Μαθαίνεις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις μια διαφορετική ή καλύτερη 

δουλειά; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες;» (r = .602, p < .01), 19 «Πόσο ικανοποιημένος 

είσαι με τα οφέλη που λαμβάνεις στον χώρο εργασίας σου;» (r = .661, p < .01) και 20 «Πόσο 

στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου;» (r = .660, p < .01). 

 Από τη στατιστική ανάλυση φαίνεται ότι η ερώτηση 14 «Πώς σου συμπεριφέρονται 

τα άτομα στη δουλειά;» είναι θετικά συσχετισμένη με τις ερωτήσεις 15 «Πόσο 

ικανοποιημένος είσαι με τις δεξιότητες και την εμπειρία που έχεις κερδίσει ή κερδίζεις από 
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τη δουλειά σου;» (r = .645, p < .01), 16 «Μαθαίνεις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να 

αποκτήσεις μια διαφορετική ή καλύτερη δουλειά; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες;» (r = .485, 

p < .01) και 19 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τα οφέλη που λαμβάνεις στον χώρο εργασίας 

σου;» (r = .608, p < .01). 

 Αναφορικά με την ερώτηση 15 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τις δεξιότητες και την 

εμπειρία που έχεις κερδίσει ή κερδίζεις από τη δουλειά σου;» παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τις ερωτήσεις 16 «Μαθαίνεις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να 

αποκτήσεις μια διαφορετική ή καλύτερη δουλειά; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες;» (r = .768, 

p < .01), 19 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τα οφέλη που λαμβάνεις στον χώρο εργασίας 

σου;» (r = .722, p < .01) και 20 «Πόσο στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου;» (r = .599, p < 

.01).  

 Ανάμεσα στην ερώτηση 16 «Μαθαίνεις δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν να 

αποκτήσεις μια διαφορετική ή καλύτερη δουλειά; Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες;» και τις 

ερωτήσεις 17 «Νιώθεις ότι λαμβάνεις δίκαιη αμοιβή για τη δουλειά σου» (r = .358, p < .05), 

18 «Σου παρέχει η δουλειά σου αρκετά χρήματα για να αγοράσεις τα πράγματα που θέλεις;» 

(r = .366, p < .05), 19 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τα οφέλη που λαμβάνεις στον χώρο 

εργασίας σου;» (r = .609, p < .01) και 20 «Πόσο στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου;» (r = 

.448, p < .05), υπάρχει σημαντική στατιστική συσχέτιση. 

 Τέλος, μεταξύ της ερώτησης 17 «Νιώθεις ότι λαμβάνεις δίκαιη αμοιβή για τη δουλειά 

σου;» και της ερώτησης 18 «Σου παρέχει η δουλειά σου αρκετά χρήματα για να αγοράσεις τα 

πράγματα που θέλεις;» υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r = .948, p < .01), καθώς 

επίσης συνάφεια έχουν οι ερωτήσεις 19 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τα οφέλη που 

λαμβάνεις στον χώρο εργασίας σου;» και 20 «Πόσο στενά εποπτεύεσαι στη δουλειά σου;» 

μεταξύ τους (r = .433, p < .05)   

 

4.3.3. Υποκλίμακα «Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία» 

Στην ερώτηση «Πώς αποφάσισες να κάνεις τη δουλειά ή άλλες καθημερινές 

δραστηριότητες που κάνεις τώρα;» το 51.6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ήταν δική του 

επιλογή, που σχετιζόταν με την πληρωμή, τα οφέλη και τα ενδιαφέροντά του. Ένα 32.3% 

απάντησε ότι  οι καθημερινές του δραστηριότητες ή το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται 

ήταν επιλογή και απόφαση κάποιου άλλου. Μόλις το 25.8% των ατόμων που συμμετείχαν 

στην έρευνα, αποφασίζει μόνο του πώς θα ξοδέψει τα χρήματά του, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος του δείγματος (41.9%) δήλωσε ότι αποφασίζει μόνο του με τη βοήθεια κάποιου άλλου. 

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (58.1%) ανέφεραν ότι δε χρησιμοποιούν ποτέ  
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μόνοι τους τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και ένα μεγάλο μέρος αυτών (64.5%) ανέφερε  

ότι έχει μερικό μόνο έλεγχο σχετικά με τα πράγματα που κάνει κάθε μέρα. Μόνο το 19.4% 

των ατόμων δήλωσε ότι μπορεί να καλεί φίλους για επίσκεψη στο σπίτι, σε αντίθεση με το 

48.5%, που χρειάζεται να ζητήσει άδεια πριν τον επισκεπτεί σπίτι κάποιος φίλος του ή να 

παρευρίσκεται κάποιος στο σπίτι. Ένα σημαντικό μέρος των ατόμων δήλωσε ότι έχει κλειδί 

από το σπίτι του (67.7%), όμως στην ερώτηση αν μπορεί να έχει κατοικίδιο στο σπίτι αν το 

θέλει, μόνο το 29% απάντησε καταφατικά με βεβαιότητα. Το 61.3% των συμμετεχόντων 

ανέφερε ότι έχει εξ ολοκλήρου κηδεμόνα. Στην ερώτηση εάν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 

με το άτομο και μερικές φορές το πληγώνουν, το ενοχλούν, το φοβίζουν ή το θυμώνουν, το 

48.4% αποκρίθηκε ότι υπάρχουν «κι αυτά τα προβλήματα προκύπτουν μια φορά τον μήνα ή 

μια φορά την εβδομάδα». Τέλος, σε μια συνολική εκτίμηση του βαθμού ελευθερίας και 

ελέγχου που έχουν στη ζωή τους, το 67.7% των ατόμων θεωρεί ότι η ζωή του είναι «κάπως 

σχεδιασμένη γι αυτόν», ενώ θετικό είναι το αποτέλεσμα ότι μόνο το 6.5% του δείγματος 

απάντησε ότι «δεν μπορεί συνήθως να κάνει αυτό που θέλει» (πίνακας 7). 

 

 

Πίνακας 7. Κυρίαρχες απαντήσεις στην υποκλίμακα Ενδυνάμωση/ Ανεξαρτησία 

Συνολικά, θα έλεγα ότι η ζωή μου είναι κάπως σχεδιασμένη για μένα. (ερώτηση 30) 67.7% 

Έχω κλειδί από το σπίτι μου και το χρησιμοποιώ όπως επιθυμώ. (ερώτηση 26) 67.7% 

Έχω μερικό έλεγχο πάνω σε πράγματα που κάνω κάθε μέρα, όπως να πάω για ύπνο, 

να φάω και τι κάνω για διασκέδαση. (ερώτηση 24) 
64.5% 

Έχω κηδεμόνα εξ’ολοκλήρου.  (ερώτηση 28) 61.3% 

Ποτέ δε χρησιμοποιώ τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες (γιατρό, οδοντίατρο, κλπ) 

μόνος μου. (ερώτηση 23) 
58.1% 

Εγώ αποφάσισα να κάνω τη δουλειά ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες που 

κάνω τώρα, εξαιτίας της πληρωμής, των οφελών ή των ενδιαφερόντων. (ερώτηση 

21) 

51.6% 

Οι φίλοι μπορούν να επισκεπτούν το σπίτι μου οποιαδήποτε μέρα αρκεί να το 

εγκρίνει κάποιος ή να είναι εκεί. (ερώτηση 25) 
48.4% 

Δεν μπορώ να έχω κατοικίδιο αν θέλω. (ερώτηση 27) 48.4% 

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μαζί μου και που μερικές φορές με πληγώνουν, με 

ενοχλούν, με φοβίζουν ή με θυμώνουν και αυτά τα προβλήματα προκύπτουν μια 

φορά το μήνα ή μια φορά την εβδομάδα. (ερώτηση 29) 

48.4% 

Εγώ, με βοήθεια από άλλους, αποφασίζω πώς θα ξοδέψω τα χρήματά μου. 

(ερώτηση 22) 

41.9% 
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Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ερωτήσεων της υποκλίμακας Ενδυνάμωσης/ 

Ανεξαρτησίας, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ερώτηση 22 «Ποιος αποφασίζει πώς ξοδεύεις τα χρήματά σου;» και τις ερωτήσεις 23 «Πώς 

χρησιμοποιείς τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες (γιατρό, οδοντίατρο, κλπ); (r = .484, p < 

.01), 27 «Μπορείς να έχεις κατοικίδιο αν θέλεις;» (r = .377, p < . 05) και 28 «Έχεις κάποιον 

κηδεμόνα ή διαχειριστή;» (r = .651, p < .01). Πρόκειται για μία λογική συσχέτιση, καθώς ο 

βαθμός ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει το άτομο με την ανεξάρτητη διαχείριση των 

οικονομικών του είναι λογικό να συνεπάγεται ανεξαρτησία και σε άλλους τομείς, όπως αυτοί 

που αναφέρθηκαν.  

Επίσης, η ερώτηση 23 «Πώς χρησιμοποιείς τις ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες 

(γιατρό, οδοντίατρο, κλπ);» εμφανίζει σημαντική συσχέτιση με τις ερωτήσεις 24 «Πόσο 

έλεγχο έχεις πάνω σε πράγματα που κάνεις κάθε μέρα όπως να πας για ύπνο, να φας, και τι 

κάνεις για διασκέδαση;» (r = .425, p < .05), 27 «Μπορείς να έχεις κατοικίδιο αν θέλεις;» (r = 

.438, p < .01) και 28 «Έχεις κάποιον κηδεμόνα ή διαχειριστή;» (r = .407, p < .05). Μεταξύ 

της ερώτησης 23 και 29 «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μαζί σου και που μερικές φορές σε 

πληγώνουν, σε ενοχλούν, σε φοβίζουν ή σε θυμώνουν;» εμφανίζεται να υπάρχει αρνητικά 

στατιστική σημαντική συσχέτιση (r = - .450, p < .05).  

Τέλος, η ερώτηση 25 «Πότε μπορούν οι φίλοι να επισκεπτούν το σπίτι σου;» 

σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις ερωτήσεις 27 «Μπορείς να έχεις κατοικίδιο αν 

θέλεις;» (r = .491, p < .01) και 28 «Έχεις κάποιον κηδεμόνα ή διαχειριστή;» (r = .478, p < 

.01). 

 

4.3.4. Υποκλίμακα «Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην κοινότητα» 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι το 41.9% των 

συμμετεχόντων ανήκει σε 2 – 3 δημοτικές ή κοινοτικές ομάδες ή οργανώσεις και ακολουθεί 

το 35.5% που δε συμμετέχει σε καμία. Το σύνολο των ατόμων που ανήκουν σε τέτοιες 

ομάδες (64.5%) δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένο» από τη συμμετοχή τους σε αυτές. 

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (51.6%) ανέφερε ότι «σπάνια» ανησυχούν για 

το τι περιμένουν οι άλλοι από αυτούς. Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων της έρευνας 

δήλωσε ότι συναναστρέφεται με τους γείτονές του, με το 35.5% να συναναστρέφεται «3-4 

φορές την εβδομάδα» και το υπόλοιπο 35.5% «1 -2 φορές την εβδομάδα». Ωστόσο, στην 

ερώτηση εάν έχουν φίλους να τους επισκέπτονται στο σπίτι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

(41.9%) απάντησε ότι φίλοι τους επισκέπτονται «σπάνια ή ποτέ». Αναφορικά με τις 

δραστηριότητες αναψυχής στην κοινότητα, όπου παρευρίσκονται, τα αποτελέσματα έδειξαν 
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να είναι για την πλειονότητα των συμμετεχόντων θετικά. Συγκεκριμένα, το 67.7% ανέφερε 

ότι παρευρίσκεται σε ανάλογες δραστηριότητες 3-4 φορές το μήνα, και το 77.4% των 

συμμετεχόντων ότι συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες ενεργά. Στην ερώτηση που 

πραγματοποιήθηκε σχετικά με το αν έχουν ευκαιρίες να παντρευτούν ή να βγουν ραντεβού, 

οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μοιράστηκαν και στις τρεις εναλλακτικές επιλογές που 

τους δόθηκαν σχεδόν ισομερώς. Το 35.5% του δείγματος δήλωσε ότι «Είναι παντρεμένο, ή 

έχει την ευκαιρία να βγει ραντεβού με όποιον διαλέξει», το 32.3% ότι «Έχει περιορισμένες 

ευκαιρίες να βγει ραντεβού ή να παντρευτεί» και το υπόλοιπο 32.3% ότι «Δεν έχει καμία 

ευκαιρία να βγει ραντεβού ή να παντρευτεί». Όσον αφορά το είδος των σχέσεων με τους 

γείτονες, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (58.1%) δήλωσε ότι τους φέρονται «δίκαια». 

Κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν ανέφερε ότι δέχεται «άσχημη ή πολύ 

άσχημη» αντιμετώπιση από τους γείτονες. Στην τελευταία ερώτηση σχετικά με το πώς 

αξιολογούν το σύνολο της ζωής τους, η πλειονότητα των ατόμων κράτησε μία μετριοπαθή 

στάση, με το 71% αυτών να χαρακτηρίζει τη ζωή του ως «Εντάξει» (πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8. Κυρίαρχες απαντήσεις στην υποκλίμακα «Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση 

στην κοινότητα» 

Συνήθως, τον περισσότερο χρόνο/καιρό, συμμετέχω ενεργά σε αυτές τις 

δραστηριότητες αναψυχής. (ερώτηση 37) 
77.4% 

Συνολικά θα έλεγα ότι η ζωή μου είναι εντάξει. (ερώτηση 40) 71% 

Παρευρίσκομαι σε δραστηριότητες αναψυχής (σπίτια, πάρτι, χορούς, συναυλίες, 

θέατρο) στην κοινότητά μου 3-4 φορές το μήνα. (ερώτηση 36) 
67.7% 

Εϊμαι πολύ ικανοποιημένος με τους συλλόγους ή τις οργανώσεις 

(συμπεριλαμβανομένων της εκκλησίας ή άλλων θρησκευτικών δραστηριοτήτων) 

που ανήκω. (ερώτηση 32) 

64.5% 

Οι γείτονες μου συμπεριφέρονται δίκαια (με χαιρετούν, επισκέπτονται, κλπ). 

(ερώτηση 39) 
58.1% 

Σπάνια ανησυχώ για το τι περιμένουν οι άλλοι από εμένα. (ερώτηση 33) 51.6% 

Σπάνια/ποτέ έχω φίλους να με επισκέπτονται στο σπίτι μου. (ερώτηση 35) 41.9% 

Ανήκω σε 2-3 κοινοτικές ομάδες ή οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων της 

εκκλησίας ή άλλων θρησκευτικών δραστηριοτήτων). (ερώτηση 31) 
41.9% 

Μιλώ (ή συναναστρέφομαι) με τους γείτονές μου 3-4 φορές την εβδομάδα, είτε 

στην αυλή είτε στο σπίτι τους. (ερώτηση 34) 
35.5% 

Είμαι παντρεμένος, ή έχω την ευκαιρία να βγω ραντεβού με όποιον διαλέξω. 

(ερώτηση 38) 
35.5% 
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Στην υποκλίμακα Κοινωνική ένταξη/ Ενσωμάτωση στην κοινότητα, ύστερα από 

συσχέτιση των ερωτήσεων μεταξύ τους, προέκυψαν οι παρακάτω σχέσεις συσχέτισης. Η 

ερώτηση 31 «Σε πόσες δημοτικές ή κοινοτικές ομάδες ή οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων 

της εκκλησίας ή άλλων θρησκευτικών δραστηριοτήτων) ανήκεις;» παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την ερώτηση 32 «Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τους συλλόγους ή 

τις οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων της εκκλησίας ή άλλων θρησκευτικών 

δραστηριοτήτων) που ανήκεις;» (r = .900, p < .01).  

Η ερώτηση 33 «Ανησυχείς για το τι περιμένουν οι άλλοι από εσένα;» εμφανίζει 

αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις ερωτήσεις 34 «Πόσες φορές την εβδομάδα 

μιλάς (ή συναναστρέφεσαι) με τους γείτονές σου είτε στην αυλή τους είτε στο σπίτι τους;» (r 

= -.398, p < .05) και 40 «Συνολικά, θα έλεγες ότι η ζωή σου είναι: Πολύ αξιόλογη – Εντάξει 

- Άχρηστη» (r = -. 586, p < .01).  

Ανάμεσα στην ερώτηση 34 ««Πόσες φορές την εβδομάδα μιλάς (ή συναναστρέφεσαι) 

με τους γείτονές σου είτε στην αυλή τους είτε στο σπίτι τους;» και 40 «Συνολικά, θα έλεγες 

ότι η ζωή σου είναι: Πολύ αξιόλογη – Εντάξει - Άχρηστη» εμφανίζεται να υπάρχει 

στατιστική συσχέτιση (r = .365,  p < .05).  

Τελευταία στατιστικά σημαντική συσχέτιση που παρατηρήθηκε από την ανάλυση των 

δεδομένων βρίσκεται ανάμεσα στην ερώτηση 36 «Πόσο συχνά παρευρίσκεσαι σε 

δραστηριότητες αναψυχής (σπίτια, πάρτι, χορούς, συναυλίες, θέατρο) στην κοινότητά σου;» 

και στην ερώτηση 37 «Συμμετέχεις ενεργά σε αυτές τις δραστηριότητες αναψυχής;» (r = 

.600, p < .01), ενώ ανάμεσα στην ερώτηση 37 και την 38 «Τι γίνεται με τις ευκαιρίες για να 

βγεις ραντεβού ή να παντρευτεις;» φάνηκε να υπάρχει αρνητική σημαντική συσχέτιση (r = -

.364, p < .05). 

 

 

T-test 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε t-test για το συσχετισμό των υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου με το χώρο διαμονή των ατόμων, δηλαδή το οικοτροφείο ή την οικογένειά 

τους. Από τη συγκεκριμένη ανάλυση, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στα άτομα που ζουνε στο οικοτροφείο και αυτά που διαμένουν με την οικογένειά 

τους μόνο στην κλίμακα της Κοινωνικής Ένταξης/ Ενσωμάτωση στην κοινότητα, με τα 

πρώτα να εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία από τα δεύτερα σε αυτήν την κλίμακα (t 

=2.132, df =29, p =.042). Ανάμεσα στις υπόλοιπες υποκλίμακες του ερωτηματολογίου και το 

χώρο διαμονής δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα διερευνητική μελέτη αποτέλεσε μία προσπάθεια να εκτιμηθεί η ποιότητα 

ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία με τη χρήση του «Ερωτηματολογίου Ποιότητας 

Ζωής» των Schalock και Keith (1993), έτσι όπως την αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα. Τα 

αποτελεσμάτα που προέκυψαν αφορούν τα ατομικά σκορ των ενηλίκων αναφορικά με την 

κάθε μία υποκλίμακα του ερωτηματολογίου μεμονωμένα, με το σύνολο της ποιότητας ζωής 

τους, την πιθανή επίδραση του περιβάλλοντος σε κάποια από τις κλίμακες, καθώς και τις 

πιθανές σχέσεις μεταξύ των κλιμάκων. 

Ένας από τους στόχους της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αξιοπιστία του 

«Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής» ύστερα από προσαρμογή του στην ελληνική γλώσσα 

και την εφαρμογή του στον ελληνικό πληθυσμό. Δυστυχώς, το μικρό δείγμα της παρούσας 

πιλοτικής έρευνας κατάφερε να δώσει λίγα μόνο στοιχεία αναφορικά με τη χρησιμότητα του 

ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με νοητική 

αναπηρία της χώρας, καθώς ο έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha εμφάνισε 

πολύ χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας σε τρεις από τις τέσσερις υποκλίμακες, και όχι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική αξιοπιστία για το σύνολο του ερωτηματολογίου. Από το παραπάνω 

διαφαίνεται η αναγκαιότητα για μία περαιτέρω διερεύνηση της αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου, καθώς και διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης για τον ελληνικό 

πληθυσμό, προκειμένου να μπορέσει να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα. 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε την πιλοτική διερεύνηση της ποιότητας 

ζωής που βιώνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα. Αναφορικά με το σύνολο 

της ποιότητας ζωής των ατόμων παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικοι με νοητική αναπηρία 

χαρακτηρίζονται από ένα μέτριο επίπεδο ποιότητας ζωής, αποτέλεσμα που έρχεται σε 

αντίθεση με την αρχική υπόθεση για εμφάνιση χαμηλού επιπέδου. Βέβαια, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι το δείγμα είναι μικρό για να γενικευτούν τα αποτελέσματα και προέρχεται 

από μία μόνο περιοχή της Ελλάδας.  

Στην προσπάθεια να απαντηθεί το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, 

αναφορικά με τους τομείς της ποιότητας ζωής που τα άτομα με νοητική αναπηρία βιώνουν 

περισσότερο θετικά, μεγαλύτερη βαθμολογία σημειώθηκε στην κλίμακα της Ικανοποίησης, 

με τους περισσότερους ενηλίκους της έρευνας να δείχνουν αρκετά ικανοποιημένοι από το 

σύνολο της ζωής. Ο τομέας, ωστόσο, της ποιότητας ζωής τον οποίο φάνηκε να βιώνουν 
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περισσότερο αρνητικά οι συμμετέχοντες της έρευνας, είναι αυτός της ενδυνάμωσης και 

ανεξαρτησίας. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι ενώ τα άτομα δηλώνουν ικανοποιημένα με τη 

ζωή τους, στοιχείο που ήταν ιδιαίτερα φανερό και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων από 

τις θετικές αντιδράσεις τους στις ερωτήσεις, όταν χρειάστηκε να αναφερθούν στο βαθμό 

ανεξαρτησίας και ελέγχου που ασκούν στη ζωή τους, οι περισσότερες απαντήσεις που 

δίνονταν αφορούσαν τα χαμηλά επίπεδα ανεξαρτησίας τους και τα υψηλά επίπεδα εξάρτησής 

τους από άλλα άτομα για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, που για τους 

συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης θεωρείται αυτονόητο ότι θα υλοποιηθούν από τους 

ίδιους. Το συγκεκριμένο εύρημα υποστηρίζεται και από έρευνα των Miller και Chan (2008) 

όπου διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι δυνατό να νιώθουν 

ικανοποιημένα με τη ζωή τους, ασχέτως από το βαθμό ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους σε 

καθημερινές δραστηριότητες. Το παραπάνω αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση, 

για μειωμένα επίπεδα ανεξαρτησίας για το σύνολο του δείγματος, καθώς ο αυξημένος 

έλεγχος που ασκείται στην καθημερινότητά τους και η υπερπροστατευτική στάση που 

κρατάται απέναντί τους είναι κατασταλτικοί παράγοντες στο να γίνουν οι κύριοι διαχειριστές 

της ζωής τους. Τη θέση αυτή υποστηρίζουν οι Strnadova και Evans (2012) σε έρευνα των 

οποίων γίνεται φανερό ότι η απουσία ανεξαρτησίας από ενηλίκους με νοητική αναπηρία δεν 

πηγάζει μόνο από το βαθμό αναπηρίας τους, αλλά και από τον τρόπο αντιμετώπισής τους 

από το περιβάλλον. 

Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, παρά τον περιορισμένο έλεγχο που 

ασκούν σε αυτή, είναι πιθανό να οφείλονται είτε στην παραίτηση που τους χαρακτηρίζει ως 

προς τα όνειρά τους και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, είτε ενός 

συμβιβασμού και προσαρμογής στα οποία οδηγήθηκαν λόγω της μακρόχρονης διαβίωσής 

τους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η μαθημένη αβοηθήσια που τα χαρακτηρίζει (Wehmeyer 

& Bolding, 2001) και καθιστά γι’ αυτά δεδομένη την εξάρτησή τους από άλλα άτομα έχει ως 

αποτέλεσμα η τελευταία να μην επιδρά στο βαθμό ικανοποίησής τους από τη ζωή.  

Εξετάζοντας σε βάθος τις υποκλίμακες και τα ερωτήματα της καθεμίας εξάγονται 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι υποδηλώνουν 

μονάχα μία τάση των ενηλίκων με νοητική αναπηρία, λόγω της πιλοτικής φύσης της 

παρούσας έρευνας και το περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Όσον αφορά τον τομέα της 

ικανοποίησης που παίρνουν από τη ζωή τους, το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα κράτησε μία μετριοπαθή στάση, στις περιπτώσεις εκείνες που 

χρειάστηκε να συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους ανθρώπους. Η απάντηση που έδωσε η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων ως προς τον αριθμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, 
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το πόσο επιτυχημένοι νιώθουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε σχέση με τους 

άλλους έδειξε ότι δε θεωρούν τον εαυτό τους διαφορετικό και τον τοποθέτησαν στην ίδια 

θέση με του υπόλοιπους. Η απάντηση στις συγκεκριμένες ερωτήσεις είναι πιθανό να 

σχετίζεται με την ερμηνεία που έδινε το κάθε άτομο ως προς «τους άλλους ανθρώπους». Ως 

«άλλοι άνθρωποι» μπορούσαν να εκληφθούν είτε τα υπόλοιπα άτομα, που διέμεναν στο 

οικοτροφείο και απασχολούνταν στα εργαστήρια του φορέα είτε ο πληθυσμός τυπικής 

ανάπτυξης της κοινότητάς τους. Συνεπώς, ανάλογα με την ερμηνεία που έδωσε ο καθένας, 

είναι πιθανό να έδωσε και την αντίστοιχη απάντηση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

μάλιστα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες με ελαφρά νοητική αναπηρία, ζήτησαν 

διευκρίνιση για «τους άλλους ανθρώπους», καθώς οι ίδιοι δήλωσαν ότι «είναι σε καλύτερη 

κατάσταση από τα υπόλοιπα άτομα του οικοτροφείου, αλλά σε χειρότερη από τα άτομα έξω 

από αυτό».  

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων με νοητική αναπηρία της έρευνας έδειξε 

μεγάλη ικανοποίηση ως προς το χώρο της διαμονής του. Ο υψηλός αυτός βαθμός 

ικανοποίησης για τους ενηλίκους που διαμένουν στο οικοτροφείο μπορεί να πηγάζει από την 

παραμονή τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο από πολύ μικρή ηλικία και την προσαρμογή τους 

σε αυτό το περιβάλλον. Η καθημερινή τους συνύπαρξη με άλλα άτομα που θεωρούν 

«φίλους» αλλά και η στενή σχέση και οικειότητα που χαρακτηρίζει τα άτομα με το 

προσωπικό του συγκεκριμένου φορέα ήταν τα πρώτα στοιχεία που ανέφεραν οι 

συμμετέχοντες όταν ρωτήθηκαν εάν είναι ικανοποιημένοι από τον τωρινό χώρο διαμονής 

τους. Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε συμφωνία με έρευνα των Miller, et al. (2008), 

όπου ενήλικοι με νοητική αναπηρία αναφέρουν εκτενώς και σχολιάζουν θετικά τόσο το 

προσωπικό του κέντρου υποστήριξης όπου ανήκουν, όσο και τα υπόλοιπα άτομα που 

λάμβαναν στήριξη από αυτό. Και στις δύο έρευνες, τα άτομα με νοητική αναπηρία 

αναφέρονται στο προσωπικό, στα μέλη της οικογένειάς τους και τα άλλα άτομα με νοητική 

αναπηρία ως «φίλους» τους, χάρη των οποίων περιορίζονται τα επίπεδα μοναξιάς τους και 

παρέμενουν ικανοποιημένα από το χώρο διαμονής τους. Το παραπάνω μπορεί να 

υποστηριχτεί και από τη συσχέτιση που παρουσιάστηκε ανάμεσα στην ικανοποίησή τους από 

το χώρο διαμονής με το αίσθημα της μοναξιάς που νιώθουν σε εβδομαδιαία βάση. Φάνηκε, 

δηλαδή, ότι όσο περισσότερο ικανοποιημένοι δήλωναν οι συμμετέχοντες με το χώρο όπου 

διέμεναν, τόσο λιγότερη μοναξιά αισθάνονταν.  

Πλήρως αποδεκτό από την οικογένειά του ένιωθε το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

της παρούσας έρευνας, ενώ οι περιπτώσεις εκείνες όπου οι απαντήσεις κινήθηκαν στο μεσαίο 

επίπεδο «Μερικές φορές μέρος/κομμάτι της οικογένειας», αφορούσαν τα άτομα που 
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αντιμετώπιζαν οικογενειακά προβλήματα τα οποία, σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων, 

προκαλούνταν συνήθως από ένα μόνο μέλος της οικογένεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να εκφράσουν με βεβαιότητα το πόσο σημαντικό κομμάτι αποτελούν τελικά για το σύνολο 

της οικογένειάς τους. Η σημασία που δίνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην επαφή με 

την οικογένειά τους (Miller, et al., 2008), καθώς και η ένδειξη ότι η ουσιαστική στήριξη της 

οικογένειας προς το άτομο με νοητική αναπηρία παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

συναισθηματική ευημερία του ατόμου (Bramston et al., 2005), μπορεί να αποδειχτούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες κατά το σχεδιασμό των εξατομικευμένων προγραμμάτων στήριξής τους, 

εμπλέκοντας την οικογένεια και βελτιώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των μελών, όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο.  

Στον τομέα της επάρκειας και παραγωγικότητας των ενηλίκων με νοητική 

αναπηρία σημαντικό εύρημα αποτελεί η δήλωση ενός σημαντικού μέρους των 

συμμετεχόντων σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

έχουν παρακολουθήσει να τους προετοιμάσει τους να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες 

και τις εργασίες με τις οποίες απασχολούνται σήμερα. Η φοίτηση των περισσότερων 

συμμετεχόντων κατά τα σχολικά τους χρόνια έγινε σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής ή σε πλαίσια της 

Γενικής Εκπαίδευσης, το πρόγραμμα σπουδών των οποίων είτε δεν περιλάμβανε την 

ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, είτε αφορούσε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης 

στους οποίους όμως δεν εργάστηκαν αργότερα ως ενήλικοι.  Για τις ελλείψεις στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την κατάλληλη προετοιμασία των ατόμων με νοητική 

αναπηρία για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας ανησυχούν και μητέρες σε έρευνα των  

Butcher και Wilton (2008) οι οποίες είδαν την απασχόληση των παιδιών τους σε 

προστατευμένα εργαστήρια ως τη μοναδική αλλά «σωτήρια» εναλλακτική για τα παιδιά 

τους. Η σημασία της προετοιμασίας των ατόμων με νοητική αναπηρία από το εκπαιδευτικό 

τους πρόγραμμα για τη δουλειά με την οποία ασχολούνται σήμερα διαφαίνεται στην 

παρούσα έρευνα και από τη συσχέτιση που έδειξε να έχει αυτή με το βαθμό επάρκειας που 

νιώθουν ότι έχουν τα άτομα αυτά στη δουλειά τους, αλλά και το βαθμό εποπτείας που 

λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτής.  

Επίσης, ενώ ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από 

τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που κερδίζει από τη δουλειά του, δεν έδειξε το ίδιο μεγάλο 

ποσοστό βεβαιότητα ως προς το αν μαθαίνει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να αποκτήσει 

μία διαφορετική ή καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να οφείλεται 

στην αδυναμία τους να κατανοήσουν με ακρίβεια τη σημασία της λέξης «δεξιότητα», 

γεγονός που φάνηκε από τη δυσκολία τους να κατονομάσουν μερικές από αυτές που 
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μαθαίνουν, όταν τους ζητήθηκε. Ενώ, λοιπόν, η εργασία τούς παρέχει μία αίσθηση 

ικανοποίησης και αναφέρονται με προθυμία και ενδιαφέρον σε αυτήν, ωστόσο δεν μπορούν 

να προσδιορίσουν ποιο ακριβώς είναι το κέρδος που έχουν και πώς αυτό θα συμβάλει 

αργότερα σε μία πιθανή εξέλιξή τους.  

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί, το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των ατόμων δείχνει να 

έχει αποσυνδέσει την ικανοποίηση που παίρνει από τη δουλειά του από το εισόδημα. Η 

συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων απασχολείται στα προστατευμένα εργαστήρια, 

με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει κάποιο εισόδημα γι’ αυτό που κάνει, ενώ χρειάζεται να 

σημειωθεί ότι κανένα από τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν έδειξε να διαμαρτύρεται γι’ 

αυτό. Απεναντίας, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι 

ικανοποιημένοι με το σύνολο των οφελών που κερδίζουν από τη δουλειά τους, αφήνοντας να 

εννοηθεί ότι κατά την εργασία τους το κλίμα είναι καλό και περνούν ευχάριστα σε αυτή. Με 

το εύρημα αυτό συμφωνεί και μία μερίδα ενηλίκων με νοητική αναπηρία σε έρευνα των 

Miller, et al. (2008), οι οποίοι αναφέρουν την απασχόλησή τους στα προστατευμένα 

εργαστήρια ως «δουλειά», ενώ δηλώνουν ότι αντλούν ευχαρίστηση από τις εθελοντικές 

δραστηριότητες, τις οποίες και χαρακτηρίζουν ως βασικές, μέσα στο καθημερινό τους 

πρόγραμμα. Το γεγονός ότι το εισόδημα δεν αποτελεί βασική ανησυχία για τα συγκεκριμένα 

άτομα με νοητική αναπηρία συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Forte et al. (2011), όπου τα 

σημεία προβληματισμού και ανησυχίας για τα άτομα με νοητική αναπηρία στρέφονταν 

περισσότερο σε ζητήματα αντιμετώπισής τους από το περιβάλλον, θανάτου και απώλειας 

κάποιου κοντινού τους προσώπου, αποτυχίας και σύναψης φιλικών σχέσεων, εν αντιθέσει με 

το δείγμα τυπικής ανάπτυξης, που μέσα στις βασικές του ανησυχίες εμπεριέχονταν οι 

οικονομικές απολαβές. Αντίθετα, σε έρευνα των Σούλη και Φλωρίδη (2006) οι νέοι με 

νοητική αναπηρία συνέδεσαν την εργασία με την οικονομική ανεξαρτησία που θα τους 

προσφέρει. Από τα παραπάνω δίνεται η αίσθηση ότι για τους ενηλίκους με νοητική αναπηρία 

της παρούσας έρευνας η απασχόληση στα εργαστήρια δε φαίνεται να παίρνει επαγγελματική 

διάσταση, αλλά να την εκλαμβάνουν περισσότερο ως ένα τρόπο απασχόλησης κατά τον 

ελεύθερό τους χρόνο. Μία αιτία, όπου μπορεί να οφείλεται η στάση αυτή των συγκεκριμένων 

ενηλίκων είναι το γεγονός ότι δεν έχουν φύγει σχεδόν ποτέ από την οικογένειά τους ή από το 

οικοτροφείο, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις των ατόμων που διέμειναν για ένα διάστημα 

σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, συνέχισαν να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια 

από το φορέα που τα υποστήριζε. Συνεπώς, δε χρειάστηκε μέχρι σήμερα να ενδιαφερθούν 

για το πώς «θα τα βγάλουν πέρα», ούτε προέκυψε η ανάγκη να αποκτήσουν μία θέση 

εργασίας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που θα τους προσφέρει κάποιο εισόδημα. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της 

ενδυνάμωσης και ανεξαρτησίας. Πρόκειται για τη χαμηλότερη σε βαθμολογία κλίμακα του 

ερωτηματολογίου και από το γεγονός ότι 19 από τους συμμετέχοντες έχουν κάποιον 

κηδεμόνα εξ’ ολοκλήρου, μπορεί εύλογα να προκύψει ότι ο έλεγχος στη ζωή των ενηλίκων 

με νοητική αναπηρία από τους ίδιους απουσιάζει σημαντικά, επιβεβαιώνοντας έτσι μία από 

τις αρχικές υπόθεσεις της έρευνας.  Τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται τη ζωή τους ως 

«κάπως σχεδιασμένη» από άλλους για λογαριασμό τους, γεγονός που έδειξαν απλά να το 

αποδέχονται, χωρίς να εκδηλώνουν κάποια αντίθεση ή απογοήτευση με αυτό, εκδηλώνοντας 

και πάλι μία στάση μαθημένης αβοηθησίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.Τόσο τα άτομα που 

διαμένουν στο οικοτροφείο, όσο και τα άτομα που μένουν με τις οικογένειές τους, 

συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε να έχουν μερικό μόνο έλεγχο πάνω σε δραστηριότητες και 

ενέργειες που κάνουν καθημερινά. Για ορισμένες ενέργειες, όπως η ώρα του φαγητού, του 

ύπνου και του μπάνιου, η διαχειρίση των οικονομικών τους και η δυνατότητα να 

προσκαλέσουν φίλους στο χώρο διαμονής τους, θεωρήθηκε απαραίτητο από τους ενηλίκους 

με νοητική αναπηρία, να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα που έχει οριστεί από άλλους και να 

βασιστούν στον έλεγχο που ασκούν και στην άδεια που δίνουν άλλα άτομα γι’ αυτούς και σε 

αυτούς.  Όπως υποστηρίζουν στην έρευνά τους οι  Rogers, Hawkins και Eklund (1998), τα 

άτομα με νοητική αναπηρία έμαθαν να βασίζονται καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους στους 

γονείς ή τους φροντιστές τους, οι οποίοι και αποφασίζουν το καλύτερο γι’ αυτούς. Στην ίδια 

έρευνα, οι συμμετέχοντες σπάνια είχαν λόγο για αποφάσεις αναφορικά με λιγότερο ή 

περισσότερο σημαντικές καταστάσεις της καθημερινότητας και της ζωής τους γενικότερα. 

Παρόμοια έλλειψη ελέγχου στη ζωή τους έδειξαν να εμφανίζουν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα των Strnadova και Evans (2012), με απουσία ελέγχου σε ρυθμίσεις που αφορούσαν 

το χώρο διαβίωσής τους, ενώ ύψιστης σημασίας θεωρούσαν οι ίδιοι τον έλεγχο σε απλές 

καθημερινές δραστηριότητες, όπως να βγαίνουν για φαγητό ή ψώνια. Η έλλειψη ελέγχου στη 

ζωή και η μη παροχή ευκαιριών για την εξάσκησή τους, είναι πιθανό να οδηγήσει στην 

παγίωση μιας παθητικής στάσης τους απέναντι στην ενεργή εμπλοκή τους σε καθημερινές 

δραστηριότητες και την πεποίθηση ότι όση προσπάθεια και να καταβάλλουν, θα 

εξακολουθήσουν να εκλαμβάνονται ως ανίκανοι να επιδείξουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας 

(Strnadova & Evans, 2012), επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής τους  (Nota, et 

al., 2007). 

Από τη συσχέτιση των ερωτήσεων της συγκεκριμένης κλίμακας συμπεραίνεται ότι το 

άτομο με νοητική αναπηρία που επέδειξε ανεξαρτησία σε ένα τομέα, όπως για παράδειγμα τη 

διαχείριση των οικονομικών του, είναι περισσότερο πιθανό να έχει αυξημένα επίπεδα 
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ανεξαρτησίας σε άλλες καθημερινές ενέργειες, όπως τη χρήση των ιατροφαρμακευτικών 

υπηρεσιών και την ελεύθερη επιλογή του να έχει ή όχι κατοικίδιο στο σπίτι, στοιχεία που 

φυσικά μειώνουν την ανάγκη για εξ’ολοκλήρου κηδεμονία στο συγκεκριμένο άτομο 

οδηγώντας σε μία περισσότερο ανεξάρτητη ζωή με τον εαυτό του ως κύριο διαχειριστή της. 

Συμπερασματικά, η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού για την ενίσχυση της 

αυτοδιαχείρισης του ατόμου και της λήψης κρίσιμων αλλά και καθημερινών αποφάσεων για 

τη ζωή του κρίνεται ύψιστης σημασίας.  

Η κλίμακα της κοινωνικής ένταξης/ ένταξης στην κοινότητα είναι αυτή που 

συγκέντρωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία στην παρούσα έρευνα. Η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι συμμετέχει σε 2 με 3 ομάδες μέσα στην κοινότητα, 

συμπεραίνοντας ότι το καθημερινό τους πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα γεμάτο με 

δραστηριότητες έξω από το οικοτροφείο ή το σπίτι τους. Αυτό, από μόνο του, μπορεί να 

εξηγήσει ως ένα βαθμό τη σχετικά υψηλότερη σε βαθμολογία κλίμακα της κοινωνικής 

ένταξης σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πέρα από τις κοινοτικές ομάδες, όπου ανήκει ένα μεγάλο 

μέρος των ενηλίκων αυτών, στην ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης δείχνει να συμβάλει 

η συχνή παρουσία τους σε δραστηριότητες αναψυχής μέσα στην κοινότητα αλλά και η 

ενεργή συμμετοχή τους σε αυτές. Οι ενήλικοι με νοητική αναπηρία ανέφεραν ότι κάθε 

εβδομάδα διοργανώνονται έξοδοι για διασκέδαση στην κοινότητα, κατά τις οποίες μπορεί να 

πηγαίνουν για καφέ ή φαγητό, ενώ κατά διαστήματα ανέφεραν ότι διοργανώνονται εκδρομές, 

στις οποίες συμμετέχουν όχι μόνο τα άτομα που διαμένουν στο οικοτροφείο, αλλά και αυτά 

που απασχολούνται στα προστατευμένα εργαστήριά του, όταν οι ευκαιρίες που 

προσφέρονται λαμβάνουν χώρα τις πρωινές ώρες, οπότε και βρίσκονται στο συγκεκριμένο 

φορέα στήριξης. Ο μικρότερος αριθμός ευκαιριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

αναψυχής των ενηλίκων που διαμένουν με τις οικογένειές τους συμβάλλει σε χαμηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής ένταξης, σε σχέση με τους υπόλοιπους που διαμένουν στο οικοτροφείο. 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται να συμφωνήσει με την αρχική υπόθεση που 

πραγματοποιήθηκε, όπου υποστηρίχτηκε ότι τα άτομα που μένουν με την οικογένειά τους 

ίσως είναι λιγότερο ενταγμένα στην κοινότητα, καθώς περνούν τον περισσότερο χρόνο με τα 

μέλη της οικογένειάς τους και άλλα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία αποτελούν πιθανότατα τις 

μοναδικές κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που έχουν. Με το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα συμφωνούν και οι Nota et al (2006), καθώς σε δική τους έρευνα φάνηκε ότι η 

επιστροφή του ατόμου με νοητική αναπηρία στην οικογένεια, μετά από απασχόλησή του τη 

μισή ημέρα στο κέντρο ημέρας, δε συνεπάγεται απαραίτητα την κοινωνική του ένταξη.  
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Όσον αφορά, την επαφή των ατόμων με τους γείτονες της περιοχής όπου διαμένουν, 

ενώ τα περισσότερα ανέφεραν ότι έχουν συχνές επαφές με αυτούς, δυστυχώς φάνηκε ότι 

πρόκειται για περισσότερο επιφανειακές επαφές, οι οποίες σταματούν, για το μεγαλύτερο 

μέρος των συμμετεχόντων, σε έναν απλό χαιρετισμό. Οι γείτονες των ενηλίκων με νοητική 

αναπηρία κρατούν, δηλαδή, μία φιλική στάση απέναντί τους, ενώ ουσιαστική 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους υφίσταται σε λιγότερες περιπτώσεις. Τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα, έρχονται σε αντίθεση με αυτά των Σούλη και Φλωρίδη (2006), όπου τόσο οι 

έφηβοι που ζουν στην επαρχία, όσο και αυτοί που ζουν σε πόλη ανέφεραν ότι βιώνουν 

έντονη απορριπτική συμπεριφορά από τον κοινωνικό περίγυρο, γεγονός που οδηγεί στην 

κοινωνική τους απομόνωση. Η σχετικά συχνή επαφή των ατόμων με νοητική αναπηρία με το 

περιβάλλον της γειτονιάς τους, η συναναστροφή και γενικά η αλληλεπίδραση με τους 

ανθρώπους που ζουν κοντά τους, έχει ως αποτέλεσμα τη θετική ανταπόκριση και κυρίως την 

αποδοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία από τους ανθρώπους που ζουν δίπλα τους. Τα 

ανωτέρω είναι έκδηλα, τόσο στον τρόπο αντιμετώπισης με νοητική αναπηρία από τους 

γείτονες, όσο και από συγκεκριμένες ενέργειές τους, όπως πρόσκληση σε οικογενειακές 

εκδηλώσεις ή φιλική διάθεση κατά τις τυχαίες ή μη τυχαίες συναντήσεις τους, όπως 

ανέφεραν τα ίδια. Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

υφίσταται.  

Τέλος, ενδιαφέρον φαίνεται να έχει η άποψη των ενηλίκων με νοητική αναπηρία για 

τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται να συνάψουν σχέση με το αντίθετο φύλο ή ακόμη και 

να παντρευτούν. Η συγκεκριμένη ερώτηση έδειξε να τους ενθουσιάζει περισσότερο από κάθε 

άλλη, ενώ ένα μέρος αυτών έδειξε να ντρέπεται να απαντήσει, αντίδραση παρόμοια με αυτή 

των εφήβων στην έρευνα των Σούλη και Φλωρίδη (2006). Οι ενήλικοι της έρευνας έδωσαν 

την εντύπωση ότι δεν είναι συνηθισμένοι να ρωτώνται για τις σχέσεις τους με το αντίθετο 

φύλο, παρόλο που πρόκειται για μία φυσική εξέλιξη του ατόμου με την ενηλικίωσή του. Οι 

απαντήσεις που έδωσαν μοιράστηκαν σχεδόν ισομερώς στις τρεις εναλλακτικές επιλογές που 

τους δόθηκαν, με ένα μέρος των ατόμων να υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι έχει ευκαιρίες να 

βγει ραντεβού με όποιον θέλει, ένα άλλο μέρος να δείχνει περισσότερο αβέβαιο για τις 

ευκαιρίες που έχει, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Από τις απαντήσεις ενός μέρους των ενηλίκων, φάνηκε ότι η περίπτωση να συνάψουν σχέση 

με το αντίθετο φύλο δεν υφίσταται καθόλου μέσα στα σχέδιά τους, καθώς δε θεωρούν τον 

εαυτό τους ικανό για κάτι τέτοιο. Η τελευταία, μάλιστα, αντίληψη εμφανίζεται και σε ένα 

από τους νέους της έρευνας των Σούλη και Φλωρίδη (2006), ο οποίος έπειτα από αποτυχία 
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που βίωσε να συνάψει σχέση με μία κοπέλα, αποφάσισε να παραιτηθεί από κάθε μελλοντική 

προσπάθεια.   

Από τις συσχετίσεις των ερωτήσεων της συγκεκριμένης κλίμακας, φάνηκε ότι όσο 

πιο ενεργά συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής, τόσες λιγότερες ευκαιρίες πιστεύουν 

ότι έχουν για να βγουν ραντεβού. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε εντύπωση, 

καθώς θα περίμενε κανείς να ισχύει το αντίθετο, μιας και αναμένεται από τα άτομα που 

συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες στην κοινότητα, να έχουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά τους να συνάψουν σχέση με το αντίθετο φύλο.  

Αναφορικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου 

μεταξύ τους, φάνηκε ότι η κάθε μία υποκλίμακα επηρεάζει την τελική εκτίμηση της 

ποιότητας ζωής. Πρόκειται για ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο 

κάθε ένας από τους τομείς του ερωτηματολογίου συνιστούν μία ικανοποιητική ποιότητα 

ζωής για το άτομο. Συνεπώς, είναι λογικό, το άτομο που νιώθει, για παράδειγμα, πολύ 

ικανοποιημένο από τη ζωή του ή είναι ενταγμένο στην κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία 

(Bramston, Chipuer, & Pretty, 2005) να έχει περισσότερες πιθανότητες να βιώνει μια 

περισσότερο ποιοτική ζωή.  

Από τη συσχέτιση ανάμεσα στις υποκλίμακες φάνηκε, επίσης, να σχετίζονται μεταξύ 

τους η ενδυνάμωση και ανεξαρτησία με την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην 

κοινότητα. Γίνεται κατανοητό, ότι ένα άτομο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως 

περισσότερο ανεξάρτητο είναι πιο πιθανό να είναι ενταγμένο στην κοινότητα και την 

κοινωνία ευρύτερα. Πρόκειται για μία σχέση αμφίδρομη, καθώς ένα ανεξάρτητο άτομο έχει 

κατακτήσει τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει ενεργά στο 

κοινωνικό σύνολο, αλλά και αντιστρόφως, ένα άτομο που παρευρίσκεται σε δραστηριότητες 

μέσα στην κοινότητα είναι περισσότερο πιθανό να καλλιεργήσει δεξιότητες ελέγχου της 

ζωής του και να θεωρηθεί πιο ανεξάρτητο από άλλα άτομα.  

Συμπερασματικά από την παρούσα πιλοτική έρευνα διαπιστώνεται ότι η ποιότητα 

ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία δε θεωρείται δεδομένη, ούτε μονοδιάστατη. 

Προκειμένου τα άτομα με νοητική αναπηρία να βιώσουν μία ποιοτική ζωή, χρειάζεται να 

ληφθεί υπόψη ένα σύνολο παραγόντων και τομέων πέραν της απλής παροχής φροντίδας και 

της κάλυψης βασικών αναγκών τους.  

Το σημείο έναρξης της εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι ύψιστης 

σημασίας. Η εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία, από τα σχολικά ακόμη χρόνια, 

κρίνεται αναγκαίο να δίνει έμφαση σε καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να 

έχουν μία επιτυχημένη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, καθιστώντας τους υπεύθυνους 
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ενηλίκους. Η εκπαίδευσή τους σε λειτουργικές, προεπαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού θα πρέπει να ξεκινάει από τα σχολικά τους χρόνια και να 

εντάσσεται σε ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, που θα επικεντρώνεται στο 

άτομο και θα συνδέεται με μακροπρόθεσμους στόχους που θα αφορούν την εξέλιξη του 

ατόμου στην ενήλικη ζωή, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμα να αναλάβουν 

ενήλικους ρόλους και να μην αντιμετώπιζονται άλλο ως παιδιά (Meadan, Shelden, Appel, & 

DeGrazia, 2010). 

Η εκπαίδευσή τους, επίσης, σε επαγγελματικές δεξιότητες με νόημα, που να 

ανταποκρίνονται σε μετέπειτα επαγγελματικές επιλογές, θα ενισχύσει την αίσθηση της 

επάρκειας και παραγωγικότητας που βιώνουν τα άτομα αυτά ως ενήλικοι, όταν καλούνται να 

αναζητήσουν μία θέση εργασίας. Ο συσχετισμός της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης με το 

επάγγελμα που θα κληθούν να κάνουν μελλοντικά, θα συμβάλλει στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων εκείνων που θα τους φανούν πραγματικά χρήσιμες και θα μειωθεί το κενό που 

προκύπτει ανάμεσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Εμφανίζεται, 

συνεπώς, η ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που 

θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου με νοητική αναπηρία και θα οδηγούν 

σε επιτυχημένη μετάβασή του από το ένα πλαίσιο στο άλλο (Schalock, et al.,  2008). 

Αλλαγές στο χώρο εργασίας, με τη σειρά τους, μπορούν να βελτιώσουν το αίσθημα 

επάρκειας των ατόμων με νοητική αναπηρία, το βαθμό ανεξαρτησίας τους και κατά τη 

συνέπεια το σύνολο της ποιότητας ζωής τους. Το γεγονός, ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

παρούσας έρευνας δέχεται βοήθεια από τον επόπτη μόνο όποτε τον χρειάζεται, είναι 

ιδιαίτερα θετικό, καθώς έχει βρεθεί ότι η υπερβολική υποστήριξη και η υπερπροστασία του 

επόπτη στον εργαζόμενο με νοητική αναπηρία, συμβάλλει αρνητικά στην ποιότητα ζωής του  

(Verdugo, Jordan De Urries, Jenaro, Caballo, & Crespo, 2006) μειώνοντας τις ευκαιρίες να 

λάβει αποφάσεις μόνος του και να επιλύσει προβλήματα, όποτε αυτά προκύπτουν.  

Επιπροσθέτως, η αίσθηση που έχουν οι ενήλικοι στην παρούσα έρευνα για μία 

«κάπως σχεδιασμένη γι’ αυτούς» ζωή, καθιστά αναγκαία τη συμπερίληψη των ίδιων των 

ατόμων στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων τους προγραμμάτων αλλά και την εμπλοκή 

τους στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους στόχους που θέτονται για τους ίδιους, τόσο τους 

ακαδημαϊκούς κατά τα σχολικά χρόνια όσο και αυτούς που αφορούν τη ζωή μετά το σχολείο, 

στην ενήλικη ζωή (Morningstar, Turnbull, & Turnbull, 1995). Μένοντας στα προγράμματα 

στήριξης που παρέχονται από τους φορείς, χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό 

τους ενέργειες, οι οποίες θα έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς την κοινότητα, ώστε να 
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προωθηθεί η κοινωνική και κοινοτική ένταξη των ατόμων, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση του 

ανήκειν, που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για μία ποιοτική ζωή (Schalock, et al., 2008).  

Για την επιτυχημένη έκβαση, όμως, όλων των παραπάνω ενεργειών, δεν πρέπει να 

παραληφθεί η έγκαιρη και συνεχής εκπαίδευση των ατόμων σε δεξιότητες διαχείρισης του 

εαυτού, λήψης αποφάσεων και επιλογών για τη ζωή τους, αλλά και η παροχή ευκαιριών για 

εξάσκηση τους σε διαρκή βάση, ώστε να πετύχουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ανεξαρτησίας 

και να μετατραπούν στους κύριους διαχειριστές της ζωής τους  (Rogers, Hawkins, & Eklund, 

1998). Αποφάσεις που σχετίζονται αρχικά με απλές καθημερινές πλευρές της ζωής τους, 

όπως να βοηθήσουν στην οργάνωση ενός κοινωνικού συμβάντος, να θέσουν ώρες που 

δέχονται επισκέψεις, να αλλάξουν τη διαρρύθμιση ή τη διακόσμηση του δωματίου τους, 

είναι ικανές να αυξήσουν την αίσθηση ελέγχου στη ζωή τους και να επηρεάσουν θετικά την 

ποιότητα ζωής τους. 

Συνοψίζοντας και απαντώντας συγκεντρωτικά στα διερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας, φάνηκε ότι η ποιότητα ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία που 

συμμετείχαν στην έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια, με την υποκλίμακα της 

ικανοποίησης να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία και την υποκλίμακα της 

ενδυνάμωσης/ ανεξαρτησίας να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη. Παράγοντες, όπως ήταν ο 

χώρος διαμονής των ατόμων, έδειξε να επηρεάζουν την ένταξή τους στην κοινότητα, γεγονός 

που με τη σειρά του επέδρασε ανάλογα στο σύνολο της ποιότητας ζωής τους. Συνεπώς, το 

περιβάλλον, ο τρόπος λειτουργίας του και οι ευκαιρίες που προσφέρει στο άτομο που 

διαμένει σε αυτό φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής που αυτό βιώνει.  

 

 

Περιορισμοί της έρευνας και μελλοντικές προτάσεις 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναφορικά με την ποιότητα ζωής των 

ενηλίκων με αναπηρία, χρειάζεται να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να γενικευτούν σε 

μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, λόγω των περιορισμών που παρουσιάζονται 

από το μικρό αριθμό του δείγματος, αλλά και την άντληση πληροφοριών μονάχα από ένα 

φορέα επαρχιακής πόλης. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπήρχε ίση κατανομή του δείγματος 

αναφορικά με το χώρο διαμονής, το βαθμό της αναπηρίας και την ηλικία, δεν επέτρεψε τη 

συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες και την ποιότητα ζωής που βιώνουν οι 

συμμετέχοντες. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό, ότι είναι αδύνατο να διεξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας ζωής και τους επιμέρους τομείς της, τα 

οποία θα γενικευτούν και θα αντιπροσωπεύσουν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, μέσα 
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από την παρούσα έρευνα. Το μικρό δείγμα της έρευνας αποτελεί επίσης περιορισμό και για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εγκυρότητα και αξιοπιστία του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής στα ελληνικά δεδομένα.  

Η συγκεκριμένη διερευνητική μελέτη ανοίγει, ωστόσο, το δρόμο για την αξιολόγηση 

της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με νοητική αναπηρία σε μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού 

πληθυσμού, ώστε να προκύψει μία ασφαλής εκτίμηση της ποιότητας ζωής αυτών των 

ατόμων στην Ελλάδα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί μελλοντικά εκτενέστερη 

έρευνα όπου θα συμμετέχουν ενήλικοι από όσο το δυνατόν περισσότερες γεωγραφικές 

περιοχές της Ελλάδας, τόσο επαρχιακές όσο και αστικές. Δείγμα που θα κατανέμεται 

ισομερώς σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σε κάθε βαθμό αναπηρίας και που θα διαμένει σε 

διαφορετικά πλαίσια, όπως την οικογένειά του, φορείς κλειστής περίθαλψης, διαμερίσματα 

αυτόνομης και ημι-αυτόνομης διαβίωσης, θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συγκρίσεων ανάμεσα 

στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων, οι οποίες θα προσδώσουν πολύ ενδιαφέροντα και 

σημαντικά αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν πιθανότατα σε αξιοσημείωτα συμπεράσματα 

αναφορικά με την ποιότητα ζωής που βιώνουν οι ενήλικοι στην Ελλάδα και τους παράγοντες 

που πιθανόν την επηρεάζουν. 

Μέσα από μία συνολική εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων με νοητική 

αναπηρία στην Ελλάδα, θα αναδειχθούν οι τομείς εκείνοι της ζωής τους που χρήζουν 

περισσότερης προσοχής και βελτίωσης, ώστε να σχεδιαστούν επιστημονικά στηριγμένες 

πρακτικές, η εφαρμογή των οποίων θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής τους.  
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